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Regulamin uczestnictwa w cyklu szkoleń dotyczących konsultacji społecznych
w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali”
Rozdział I - Postanowienia ogólne
§1.
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w cyklu szkoleń dotyczących
konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali”.
§2.
Ilekroć będzie mowa o:
•
•
•
•

Organizatorze – należy rozumieć, że jest to Fundacja na rzecz Collegium Polonicum z
siedzibą w Słubicach, przy ul. Kościuszki 1.
Partnerze – należy rozumieć, że jest to Gmina Nowa Sól – Miasto.
Szkoleniach – należy rozumieć cykl szkoleń dotyczących konsultacji społecznych w
ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali”.
Projekcie – należy rozumieć, że jest to projekt „Nowa Sól na społecznej fali”
finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach
Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Rozdział II - Postanowienia szczegółowe
§3.

1. Uczestnikami/czkami szkoleń w ramach projektu mogą być:
a) mieszkańcy Gminy Nowa Sól - Miasto,
b) Radni Rady Miejskiej w Nowej Soli,
c) pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowej Soli oraz pracownicy jednostek
organizacyjnych gminy,
d) przedstawiciele nowosolskich organizacji pozarządowych.
2. Udział w projekcie jest nieodpłatny.
3. Cykl szkoleń obejmuje trzy dni szkoleniowe w następujących terminach:
• 26 marca 2022 r. – Temat szkolenia: Wprowadzenie do konsultacji społecznych
• 2 kwietnia 2022 r. – Temat szkolenia: Jak przygotować i przeprowadzić konsultacje
społeczne?
• 23 kwietnia 2022 r. – Temat szkolenia: Konsultacje społeczne w praktyce
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4. Szkolenia będą odbywały się w godzinach 9.30 – 16.30 w Centrum Aktywności
Społecznej w Nowej Soli, ul. Kasprowicza 12.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów, godzin i miejsca szkolenia w
wynikających z przyczyn niezależnych od organizatora wynikającymi np. ze stanu
epidemii, stanu klęski żywiołowej lub innego stanu nadzwyczajnego.
Rozdział III – Warunki kwalifikacji / proces rekrutacyjny
§4.
1. Maksymalna liczba uczestników szkolenia wynosi 20 osób.
2. Rekrutacja prowadzona będzie między 4 a 21 marca 2022 r. poprzez formularz
zgłoszeniowy udostępniony na stronach internetowych: www.fundacjacp.org i
www.nowasol.pl.
3. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w Programie
kobiet i mężczyzn.
4. Przy kwalifikowaniu do udziału w szkoleniach organizator będzie brał pod uwagę
przede wszystkim:
a) deklarację udziału w całym cyklu szkoleniowym (preferowane będą osoby
deklarujące udział we wszystkich 3 szkoleniach)
b) zapewnienie, w miarę możliwości, zrównoważonego udziału uczestników spośród
grup wskazanych w § 3. ust. 1.
c) kolejność zgłoszeń,
d) cele projektu.
5. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną poinformowane przez
organizatora o zakwalifikowaniu nie później niż 3 dni od dnia zakończenia naboru.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia listy rezerwowej uczestników.
§5. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zgłaszania zmian danych kontaktowych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie do dnia
rozpoczęcia szkoleń.
Dane kontaktowe:
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Adam Szulczewski

Agata Fogel

a.szulczewski@fundacjacp.org

a.fogel@fundacjacp.org

tel. 533 316 283

tel. 533 316 288
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