REGULAMIN PROJEKTU
nr RPKP.10.04.02-04-0009/20 pn. „Ratownik wodny - nowy zawód szansą rozwoju osób
defaworyzowanych z terenu województwa Kujawsko - Pomorskiego”

§1
Pojęcia

1.

Projekt – Projekt nr RPKP.10.04.02-04-0009/20 pn. „Ratownik wodny - nowy zawód
szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa Kujawsko - Pomorskiego”
realizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie nr UM_WR.433.1.467.2020 z dnia
18.11.2020r. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałania
10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
2.

Lider Projektu– WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3.

Partnerzy Projektu - Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w
Kruszwicy, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Toruniu,
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bydgoszczy, Wdeckie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe, Lipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

4.

Strona internetowa projektu – strona www, na której zamieszczane są informacje
dotyczące projektu oraz wzory regulaminów, dokumentów rekrutacyjnych i innych
dokumentów projektowych;

5. Obszar realizacji projektu – obszar województwa kujawsko – pomorskiego
6. Uczestnik projektu: osoba dorosła w wieku 18-65 r.ż., które:
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1) pracuje, uczy się lub zamieszkuje na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego,
zainteresowana nabyciem umiejętności w obszarze Kursu Pierwszej Pomocy, sternika
motorowodnego lub płetwonurka oraz ratownika wodnego, spełniająca warunki udziału
w projekcie.
2) należąca do grupy defaworyzowanej, czyli wykazująca największą lukę kompetencyjną
w zakresie ratownictwa wodnego i posiadająca największe potrzeby w dostępie do
edukacji, w szczególności osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie
do

ISCED

3

włącznie,

tj.

maksymalnie

wykształcenie

ponadgimnazjalne

/ponadpodstawowe) i osoby powyżej 50 roku życia.
3) nie prowadzi działalności gospodarczej, w tym osoba, która zawiesiła wykonywania
działalności gospodarczej.
4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na udział w kursach,
6) została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Regulamin,
7) podpisała formularz rekrutacyjny, Umowę uczestnictwa w Projekcie i inne wymagane
dokumenty i zgody,
8) nie uczestniczy w innym projekcie realizowanym w ramach naboru nr RPKP.10.04.02IZ.00-04-332/19, co potwierdzi stosownym oświadczeniem.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr
RPKP.10.04.02-04-0009/20 pn. „Ratownik wodny - nowy zawód szansą rozwoju osób
defaworyzowanych z terenu województwa Kujawsko - Pomorskiego”.
2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałania
10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
3. Celem Projektu jest Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 915 osób
dorosłych zamieszkujących woj. kuj-pom. i należących do grup defaworyzowanych na
rynku pracy poprzez uzyskanie tytułu Ratownika w okresie 15.10.2020 –30.06.2023r..
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4. Projekt realizowany jest od 2020-10-15 do 2023-06-30.
5. Zajęcia teoretyczne realizowane w ramach Projektu odbywają się w salach szkoleniowych
zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
6. Projekt realizowany jest przez Lidera Projektu, Partnerów Projektu lub podmioty
zewnętrzne.
7. Biuro Projektu: mieści się Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym WOPR Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Borównie przy ul. Spacerowej 8, 86-022 Dobrcz.
8. Regulamin określa:
1) pojęcia,
2) zasady uczestnictwa w Projekcie,
3) zasady rekrutacji,
4) rodzaj wsparcia oferowanego w ramach Projektu,
5) zasady organizacyjne, w tym prawa i obowiązki uczestnika projektu,
6) zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.
§3
Zasady uczestnictwa w Projekcie
1. Kandydaci/tki, którzy/re chcą uczestniczyć w Projekcie, muszą spełnić łącznie niżej
wymienione warunki formalne:
1) musi pracować, uczyć się lub zamieszkiwać na obszarze województwa kujawsko –
pomorskiego (co oświadczy w formularzu zgłoszeniowym),
2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (co oświadczy w formularzu
zgłoszeniowym),
3) posiadać stan zdrowia pozwalający na udział w kursach (co oświadczy w formularzu
zgłoszeniowym),
4) złożyć oświadczenie, że nie uczestniczy w projekcie realizowanym w ramach RPO
WK-P w ramach naboru nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19.
2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
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§4
Zasady rekrutacji
1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w Projekcie.
2. Rekrutacja wraz z kampanią informacyjno-promocyjną będzie realizowana na terenie
całego województwa kujawsko-pomorskiego, a w szczególności na terenie miast średnich
pow. 20 tys. osób, w tym z podregionu włocławskiego i grudziądzkiego.
3. Projekt zakłada wsparcie 915 osób dorosłych (92 kobiet i 823 mężczyzn) które pracują,
uczą

lub

zamieszkują

na

obszarze

województwa

kujawsko

–

pomorskiego,

zainteresowanych nabyciem umiejętności w obszarze KPP, sternika motorowodnego lub
płetwonurka oraz ratownika wodnego, spełniających warunki udziału w projekcie.
4. Zakłada się, że minimum 30% uczestników projektu będzie zamieszkiwać miasta średnie
powyżej 20 tys. mieszkańców tj. Inowrocław, Grudziądz, Włocławek, Nakło nad Notecią,
Chełmno, Rypin.
5. Zakłada się, że minimum 30% uczestników projektu to będą osoby zamieszkujące, uczące
się lub pracujące na obszarze podregionu grudziądzkiego i włocławskiego.
6. Rekrutacja będzie miała charakter cykliczny, powszechny, bezstronny i zgodny z zasadą
równych szans.
7. Realizator będzie badał lukę kompetencyjną i największe potrzeby w dostępie do edukacji
na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, w którym potencjalny uczestnik
m.in. uzasadni potrzebę wsparcia w projekcie.
8. Zaplanowano rekrutację powszechną do projektu, realizowaną w sposób etapowy
(oddzielnie dla każdego obszaru funkcjonowania poszczególnych partnerów projektu).
9. Każda grupa szkoleniowa nie będzie przekraczała 15 osób.
10. Po zamknięciu naboru sporządzana będzie lista osób zakwalifikowanych (oddzielna dla
kobiet i mężczyzn) oraz w przypadku większej liczby zgłoszeń lista rezerwowa.
11. Rekrutacja ma charakter okresowy i rozpocznie się w miesiącu marcu 2021r. i potrwa do
momentu wyłonienia niezbędnej liczby uczestników projektu, nie dłużej jednak niż do
31.03.2023 r.
12. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
1) Etap pierwszy: przyjmowanie zgłoszeń:
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a) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie
internetowej Projektu, dokumenty można także pobrać w biurze projektu, biurach
pomocniczych lub zgłosić chęć otrzymania ich drogą pocztową lub emailem,
b) dostarczenie formularza do biura projektu lub przesłanie formularza pocztą
tradycyjną na adres biura projektu,
c) w razie problemów z rekrutacją przeprowadzone zostaną spotkania informacyjnorekrutacyjne.
2) Etap drugi: weryfikacja kryteriów formalnych zawartych w otrzymanych
formularzach zgłoszeniowych,
3) Etap trzeci: Weryfikacja umiejętności pływackich kandydatów - warunkiem udziału
w projekcie będzie przepłynięcie dystansu 400mb w czasie nie dłuższym niż 8 minut
oraz 25mb pod wodą (Instruktor w razie wątpliwośa.ci będzie miał prawo poprosić
kandydata o wykonanie dodatkowych czynności sprawnościowych).
4) Etap czwarty: podjęcie decyzji o kwalifikacji Uczestnika/czki do Projektu przez zespół
rekrutacyjny,
5) Etap piąty: podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie i innych wymaganych
dokumentów i przygotowanie ścieżki dla Uczestnika/czki Projektu.
6) Nadzór nad rekrutacją sprawuje koordynator projektu oraz koordynatorzy
merytoryczni.
13. Kryteria oceny:
1) Kryteria obowiązkowe dla wszystkich Uczestników/czek:
a) zatrudnienie, edukacja lub zamieszkiwanie na obszarze województwa kujawskopomorskiego,
b) posiadanie luki kompetencyjnej w zakresie ratownictwa wodnego,
c) uzasadnienie chęci nabycia umiejętności w obszarze Kursu Pierwszej Pomocy,
sternika motorowodnego lub płetwonurka oraz ratownika wodnego, spełniająca
warunki udziału w projekcie.
d) nie prowadzenie działalności gospodarczej, w tym również brak zawieszenia
wykonywania działalności gospodarczej.
e) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na udział w kursach,
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g) brak uczestnictwa w innym projekcie realizowanym w ramach naboru
nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19.
2) Kryteria premiujące: Podczas rekrutacji uczestników projektu zaplanowano premie
punktowe dla następujących osób, które wykażą:
a) Wielodzietność rodziny kandydata: +2pkt,
b) Niepełnosprawność kandydata: +5pkt,
c) Niepełnosprawność dziecka kandydata: +2pkt,
d) Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę:
+2pkt,
e) Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata: +2pkt,
f) posiadanie wykształcenia co najwyżej ISCED3 włącznie: +5 pkt
g) Płeć żeńska: +5 pkt
h) zamieszkiwanie na terenie miast średnich pow. 20 tys. mieszkańców: + 15 pkt
i) zamieszkiwanie,

uczenie

się

lub

zatrudnienie

na

obszarze

podregionu

grudziądzkiego lub włocławskiego : + 20 pkt
14. W przypadku większego zainteresowania udziałem w Projekcie, niż przewidziana w nim
pula miejsc, przy wyborze kandydatów będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz
przyznana punktacja.
15. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie, zrezygnuje, na
powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
16. Poinformowanie chętnych o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie (telefonicznie i
mailowo).
17. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału we wsparciu nie przysługuje
odwołanie.
18. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora
Projektu.
§5
Zobowiązanie Uczestnika/czki Projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających
nabycie kompetencji i kwalifikacji
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Każdy Uczestnik/czka zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów, w tym kopii dyplomów,
certyfikatów, zaświadczeń i patentów potwierdzających nabycie określonych kompetencji
i kwalifikacji w ramach projektu.
§6
Wsparcie oferowane w ramach Projektu
1. Projekt obejmie wsparciem 915 osób, spośród których min. 70% osób uczestniczących
w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego prowadzących do nabycia
kompetencji nabędzie zakładane kompetencje.
2. Zakłada się, że min. 70% osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
ustawicznego prowadzących do nabycia kwalifikacji nabędzie zakładane kwalifikacje.
3. Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w 3 kursach zawodowych: Ratownika Wodnego,
KKP, Sternika motorowodnego lub płetwonurka, których ukończenie z pozytywnym
wynikiem egzaminu skutkować będzie wydaniem stosownego certyfikatu/Zaświadczenia
potwierdzającego zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego,
odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy oraz właściwej postawy etycznej osób
podejmujących czynności ratunkowe.
4. Osoby, które ukończą kursy zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym
nabędą tytuł Ratownika i będą mogły być zatrudnione lub pełnić służbę w podmiocie
uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub być członkiem tego podmiotu
(tj. WOPR).
5. Zadania przewidziane do realizacji w projekcie:
1) Zadanie 1: Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) w ramach inteligentnej
specjalizacji Zdrowie i turystyka zdrowotna
a) Rodzaj kursu: kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych.
b) Kurs będzie realizowany przez uprawnione podmioty - niepubliczne placówki
kształcenia ustawicznego.
c) Na kurs KKP zostaną skierowani wszyscy uczestnicy projektu.
d) Zrealizowanych zostanie 61 edycji kursu KPP (15 osób każda).
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e) Zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym w formie seminaryjnej
i warsztatowej.
f) Kurs trwa 73 godziny edukacyjne (25h teoretycznych, 7h grupowe wsparcie
z psychologiem oraz 41h - zajęć praktycznych w formie warsztatowej).
g) Głównym

celem

KPP

jest

przygotowanie

uczestników

do

realizacji

zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych i terapeutycznych od
momentu wypadku do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom
Pogotowia oraz do pracy w ratownictwie jako kierownicy lub członkowie zespołu
ratunkowego (pomoc poszkodowanym przy użyciu profesjonalnego sprzętu,
kierowanie działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia).
h) Zajęcia będą prowadzone z elementami symulacji medycznej z użyciem
specjalistycznego sprzętu.
i) Zajęcia zakończone egzaminem: teoria+praktyka, przeprowadzony zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu
w zakresie KPP.
j) Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu, otrzymuje zaświadczenie ukończenia tego
kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19.03.2019r.w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych.

2) Zadanie 2: Kurs Sternika motorowodnego
a) Rodzaj kursu: kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych.
b) Kurs będzie realizowany przez uprawnione podmioty - niepubliczne placówki
kształcenia ustawicznego, które zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r.
o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857,z późn. zm.) uzyskały
upoważnienie przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej do w/w
działalności, natomiast Patent sternika motorowodnego wyda Polski Związek
Motorowodny i Narciarstwa Wodnego na podstawie przeprowadzonego egzaminu.
c) Na kurs Sternika motorowodnego zostanie skierowanych 480 uczestników
projektu.
d) Zrealizowanych zostanie 32 edycje kursu (15 osób każda).
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e) Kurs trwa 25 godzin edukacyjnych (20h teoretycznych oraz 5h - zajęć
praktycznych).
f) Zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym w formie seminaryjnej i
warsztatowej.
g) Zajęcia praktyczne będą realizowane na wodach otwartych na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.
h) Patent sternika motorowodnego uprawnia do: prowadzenia jachtów motorowych
po wodach śródlądowych (również skuterów wodnych) oraz prowadzenia jachtów
motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz
pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
i) Podczas

kursu

uczestnik

projektu

nabędzie

następujące

umiejętności

i kompetencje:
 sprawne manewrowanie łodzią motorową,
 budowa jachtów motorowych,
 zasada działania instalacji na jachcie motorowym,
 locja i znaki żeglugowe,
 przepisy, oznakowanie statków i sygnały dźwiękowe,
 podstawy ratownictwa,
 elementy meteorologii.
j) Polskie patenty motorowodne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia
09.04.2013r (Dz.U.poz.460) jako uprawnienie motorowodne (tzw. "prawo jazdy na
motorówkę") honorowane są na całym świecie.
k) Sternik

motorowodny

jest

dodatkowym

uprawieniem

honorowanym

w Ratownictwie Wodnym, które zgodnie z aktualnymi przepisami prawa spełnia
wymogi dla "innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym", a jest
wymagane od osób chcących podjąć pracę, jako ratownik wodny.
l) Zajęcia zakończone egzaminem: teoria+praktyka.
m) Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu, otrzymuje zaświadczenie ukończenia tego
kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19.03.2019r.w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych.
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3) Zadanie 3: Kurs płetwonurek P1
a) Rodzaj kursu: kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych.
b) Kurs będzie realizowany przez uprawnione podmioty – publiczne lub niepubliczne
placówki kształcenia ustawicznego lub centra kształcenia zawodowego.
c) Na kurs Płetwonurek zostanie skierowanych 435 uczestników projektu.
d) Zrealizowanych zostanie 29 edycji kursu (15 osób każda).
e) Kurs będzie trwał 40h, które obejmują zajęcia teoretyczne (10 godzin) oraz zajęcia
praktyczne (30 godzin) .
f) Zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym w formie seminaryjnej
i warsztatowej.
g) Zajęcia praktyczne będą realizowane na basenie lub wodach otwartych na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.
h) Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne
umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie do
głębokości 20 m w systemie partnerskim z płetwonurkiem o takich samych lub
wyższych kwalifikacjach.
i) Umiejętności nabyte podczas kursu:
 Umiej. przygotowania, dbania i używania ekwipunku nurkowego, regulowania
pływalności, opróżniania z wody dróg powietrznych (maski, drugiego stopnia
– mój przyp.).
 Umiej. kontrolowanego poruszania się we wszystkich kierunkach, pływania
przy ekonomicznym i efektywnym użyciu płetw oraz bezpiecznego wejścia
i wyjścia z wody.
 Umiej. zademonstrowania technik pierwszej pomocy: sobie i partnerowi
nurkowemu.
 Umiej. poprawnego zachowania jako członek grupy nurkowej pod nadzorem,
pokazanie odpowiedniej samodyscypliny.
j) Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka i międzynarodowy certyfikat
CMAS (P1).
k) Zajęcia zakończone egzaminem: teoria+praktyka.
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l) Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu, otrzymuje zaświadczenie ukończenia tego
kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19.03.2019r.w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych.

4) Zadanie 4: Kurs Ratownik Wodny w ramach inteligentnej specjalizacji Zdrowie
i turystyka zdrowotna
a) Rodzaj kursu: kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych.
b) Kurs będzie realizowany przez uprawnione podmioty - niepubliczne placówki
kształcenia ustawicznego.
c) Na kurs zostaną skierowani wszyscy uczestnicy projektu.
d) Zrealizowanych zostanie 61 edycji kursu (15 osób każda).
e) Zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym w formie seminaryjnej
i warsztatowej.
f) Kurs trwa 63 godzin lekcyjnych (20h Teoretyczne, 43h-Praktyczne na otwartym
akwenie wodnym-23h oraz na basenie-20h).
g) Głównym celem jest przygotowanie osób do wykonywania ratownictwa wodnego
i do podejmowania działań ratowniczych, tj. zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu
ratownictwa wodnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość
udzielonej pomocy, kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących
czynności ratunkowe.
h) W wyniku realizacji uczestnik szkolenia powinien posiadać wiadomości dotyczące:
 podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w RP,
 organizacji ratownictwa wodnego w pozostałych systemach ratownictwa
funkcjonującego na terenie RP,
 prawnych aspektów pracy ratownika wodnego (kodeks karny, kodeks
wykroczeń, kodeks cywilny, kodeks pracy),
 obowiązków i uprawnień ratowników wodnych,
 specyfiki ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych (lód,
cieki, powódź, miejsca bagniste),
 hydrologii i meteorologii,
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 dokumentacji działań ratownika oraz umiejętności praktycznego stosowania
wiedzy w działaniach ratownika,
 sprzętu ratowniczego i pływającego wykorzystanego w ratownictwie wodnym
i jego zastosowania,
 podstawowych prac bosmańskich,
 prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa
wodnego oraz umiejętności posługiwania się tym sprzętem,
 pływania stosowanego w ratownictwie wodnym,
 samoratownictwa,
 wykonania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do
wody,
 pływania pod wodą i nurkowania,
 holowania osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami,
 ewakuacji z wody i na lądzie,
 opanowania osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania,
 postępowania z osobą tonącą aktywną.
i) Zajęcia zakończone egzaminem: teoria+praktyka, przeprowadzony zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu
w zakresie KPP.
j) Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu, otrzymuje zaświadczenie ukończenia tego
kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19.03.2019r.w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych.
§7
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu
1. Uczestnik projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w przewidzianych formach
wsparcia w Projekcie.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
1) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
2) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
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3) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania projektu.
3. Realizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi
sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego
zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania szkolenia bez uzasadnionej
przyczyny lub skreślenia z listy uczestników na podstawie ust. 6, Uczestnik zobowiązany
jest do wniesienia opłaty stanowiącej 100% wartości wszystkich świadczeń w terminie 14
dni od dnia doręczenia decyzji Organizatora w tym zakresie.
§8
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. Każdy zakwalifikowany Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Projekcie przed
pierwszym wyznaczonym terminem zajęć, informując o tym pisemnie pracowników
Projektu.
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki opisanej w pkt. 1, organizator kwalifikuje do
Projektu osobę z listy rezerwowej.
3. Rezygnacja z udziału w projekcie od pierwszego wyznaczonego dnia zajęć możliwa jest
tylko w uzasadnionych przypadkach.
4. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt 3 mogą wynikać z przyczyn natury
zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika
projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
5. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej i przedstawienia stosownego
dokumentu potwierdzającego uzasadniony przypadek rezygnacji.
6. Uczestnik/czka projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:
1) Złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie;
2) Przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności (20%) i nieusprawiedliwienia tych
nieobecności lub odmowy realizacji zajęć uzupełniających zaplanowanych przez
organizatora;
3) Szczególnie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
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§9
RODO
1. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uczestnik/uczestniczka projektu,
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa
Kujawsko- Pomorskiego z siedzibą przy ul. Plac Teatralny 2 87-100 Toruń, adres
email:
punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl,
strona
internetowa:
http://bip.kujawsko- pomorskie.pl/ oraz minister właściwy ds. rozwoju
regionalnego na mocy art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), mający siedzibę
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych).
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych
osobowych, adres email: iod@kujawsko-pomorskie.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu
RPKP.10.04.02-04-0009/20 pn. „Ratownik wodny - nowy zawód szansą rozwoju
osób defaworyzowanych z terenu województwa Kujawsko - Pomorskiego, w
szczególności w celu rekrutacji, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości,
działań informacyjno-promocyjnych oraz archiwizacji w ramach RPO WK-P 20142020.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny
administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z:
• art. 125 oraz art. 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
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•

4)

6)

7)

8)

9)

art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 20142020.
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez
administratora danych osobowych, przekazane podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji
Zarządzającej RPO WK-P, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Pani/Pana
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym
kontrole i audyt w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zlecenie ministra właściwego
ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, Instytucji
Pośredniczącej oraz Beneficjenta.
5) Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Partnerowi
wiodącemu realizującemu projekt, tj. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Partnerom projektu:
Nadgoplańskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w
Kruszwicy, Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Zarząd Rejonowy
w Toruniu, Rejonowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w
Bydgoszczy, Wdeckiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu,
Włocławskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz
Lipnowskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020
(art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc
publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym
otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO, ani
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
§10
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2021 r.
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2. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji Projektu, a także
w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu.
3. Uczestnik/czka Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu Uczestnikom/czkom nie
przysługują żadne inne roszczenia wobec Realizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu
Społecznego.
6. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

Regulamin zatwierdzam:
1. Koordynator projektu:

……………………………

2. Lider Projektu

……………………………

3. Partnerzy Projektu

………………………………………...…………
Nadgoplańskie WOPR

……………………………………………………
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Toruniu
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……………………………………………………
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bydgoszczy

……………………………………………………
Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

……………………………………………………
Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

……………………………………………………
Lipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Załączniki do regulaminu:
1. Formularz rekrutacyjny
2. Karta oceny formularza rekrutacyjnego
3. Wzór umowy z uczestnikiem projektu
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