
 

 

 

PR-03/01 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH 

realizowanych przez firmę REAKTO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-877), os. Avia 8 / 54, wpisaną 

do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem 387564754, 

NIP 675-173-94-47. 

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach i kursach realizowanych 

przez REAKTO sp. z o.o., w tym w szczególności kryteria kwalifikacji, tryb rekrutacji 

uczestników, prawa i obowiązki uczestników, warunki organizacji szkoleń i kursów oraz 

zasady ukończenia i rezygnacji z udziału. 

2. Głównym celem organizowanych szkoleń i kursów jest podniesienie kompetencji 

uczestników, o których mowa w § 4, w celu poprawy ich pozycji na rynku pracy, a także 

wzrost konkurencyjności lokalnej przedsiębiorczości. 

 

§ 2 DEFINICJE 

1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, wyrażająca chęć udziału w szkoleniu prowadzonym przez 

REAKTO. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być. 

2. Organizator – firma REAKTO sp. z o.o. 

3. Potwierdzenie – wiadomość e-mail wysłana do Klienta, potwierdzająca wpisanie na listę 

uczestników szkolenia jego lub delegowanych przez niego osób. 

4. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Klienta o wycofaniu uczestnika 

/ -ków lub samego siebie z udziału w szkoleniu. 

5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez zgłoszenia 

uczestnictwa w szkoleniu oraz została zakwalifikowana przez Organizatora do uczestniczenia 

w szkoleniu.  

6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu rejestracyjnym na szkolenie lub wysłanie 

wymaganych w formularzu danych drogą mailową do Organizatora. 

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH  

1. W oferowanych szkoleniach  uczestniczyć może każda osoba wyrażająca taką chęć poprzez 

zgłoszenie. 

2. Warunkiem przyjęcia do projektu osób spełniających kryteria:  



 

 

 

a) prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego najpóźniej na 5 dni 

przed planowanym terminem szkolenia, 

b) otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie na wskazany w 

formularzu zgłoszeniowym adres mailowy lub telefonicznie. 

c) akceptuje Regulamin Rekrutacji i  Regulamin Organizacji Szkolenia. 

d) podpisać deklarację uczestnictwa w szkoleniu 

3. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, mailowo lub telefonicznie, staje 

się Uczestnikiem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym 

Regulaminie. 

4. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany poinformować Organizatora o rezygnacji z udziału 

najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia  

 

§ 4 PROCES REKRUTACJI 

1. Rekrutacja uczestników Projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans. 

2. Terminy rozpoczęcia rekrutacji będą na bieżąco umieszczane na stronie Organizatora 

www.reakto.eu 

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie projektu: www.reakto.eu. Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia się do 

udziału w projekcie. 

4. O rekrutacji będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

5. Rekrutacja Uczestników będzie odbywać się w sposób ciągły aż do wyczerpania limitu miejsc. 

6. Jeżeli liczba chętnych przekroczy ilość miejsc na dane szkolenie Organizator może prowadzić 

szkolenia w formie dwóch lub więcej grup uczestników. O podziale grup będzie decydować 

kolejność zgłoszeń. 

7. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w projekcie zobowiązane są do podpisania najpóźniej w 

pierwszym dniu szkolenia dokumentów rekrutacyjnych, tj.: 

a) Podpisanego Formularza zgłoszeniowego; 

b) Podpisanego świadczenia uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 

c) Podpisanego oświadczenia akceptacji Regulaminu Szkolenia  

d) Podpisanej Deklaracji Uczestnictwa w szkoleniu. 

8. Podpisanie tych dokumentów jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w 

szkoleniu. 

9. Proces rekrutacji będzie odbywał się w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu. 

10. Dniem rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień podpisania deklaracji uczestnika. 

 

 

 



 

 

 

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia na szkolenie, staje się Uczestnikiem, któremu 

przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. 

2. Uczestnik projektu ma prawo do: 

a) Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby 

projektu; 

b) Otrzymania materiałów szkoleniowych; 

c) Otrzymania zaświadczenia poświadczającego udział w szkoleniu. 

3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

a) Wypełnienia i podpisania dokumentów rekrutacyjnych, o których jest mowa w § 4 

pkt. 7; 

b) Wypełniania ankiet ewaluacyjnej związanych z realizacją szkolenia dla celów 

monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu; 

c) Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu poprzez złożenie podpisu na liście obecności; 

d) Bieżącego informowania o zmianie danych osobowych; 

e) Osobistego uczestniczenia w szkoleniu. 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2022r.  

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.reakto.eu. Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), do celów związanych z 

przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji szkolenia. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje 

niemożnością uczestnictwa w szkoleniu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W takim wypadku Organizator 

zobowiązany jest do udostępnienia zmiany regulaminu na stronnie www.reakto.eu oraz 

powiadomienia o tym Uczestników. 

http://www.reakto.eu/

