
 

    
 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Pracownik Turystyki 

 

§1 

Informacje o projekcie i postanowienia ogólne 

1. Projekt pn. Pracownik turystyki (zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew Kielecką z siedzibą w Kielcach, w partnerstwie ze Stowarzyszaniem Świętokrzyskie  

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na podstawie umowy zawartej ZHP Chorągwią Kielecka, 

a Województwem Świętokrzyskim o dofinansowanie realizacji Projektu współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia 

ustawicznego Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2. Projekt realizowany jest w okresie 2020-10-01 - 2023-06-30 

3. Miejsce realizacji Projektu: województwo świętokrzyskie.  

4. Biuro Projektu mieści się w siedzibie ZHP Chorągwi Kieleckiej, ul. Pańska 1a, 25 – 811 Kielce.  

5. Głównym celem projektu jest nabycie nowych kompetencji i kwalifikacji w obszarze turystyki przez 

664 pełnoletnich mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez dostosowany do indywidualnych 

potrzeb i możliwości cykl kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem 

potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie). 
6. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Pracownik turystyki (dalej zwany „Regulaminem”) określa 

zasady rekrutacji w tym naboru i kwalifikacji uczestników Projektu oraz podstawowe zasady uczestnictwa 

w Projekcie. 
§ 2 

Słowniczek pojęć 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt pn. Pracownik Turystyki 

2. ZHP Chorągiew Kielecka – należy przez to rozumieć Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Kielecką z siedzibą w Kielcach ul. Pańska 1a, 25 – 811 Kielce. 

3. ŚWOPR – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe z siedzibą w Kielcach, ul. Zagórska 182A, 25-362 Kielce. 

 

§ 3 

Zakres wsparcia oferowany w projekcie 

1. W ramach projektu uczestnik przystępuje do co najmniej jednego z pięciu dostępnych szkoleń: 

 

a) Kurs „Kwalifikowana Pierwsza Pomoc” Całkowity wymiar kursu – 66h w tym: 

24h zajęć teoretycznych. - w lokalach o pełnej dostępności dla os. niepełnosprawnych, zlokalizowanych 

w miastach powiatowych w grupach 12 osobowych. – tryb weekendowy.  

39h zajęć praktycznych - w lokalach o pełnej dostępności dla os. niepełnosprawnych, zlokalizowanych 

w miastach powiatowych  w grupach 6 osobowych. – tryb weekendowy.  

3h zajęcia z psychologiem w grupach 12 osobowych - w lokalach o pełnej dostępności dla os. 

niepełnosprawnych, zlokalizowanych w miastach powiatowych, – tryb weekendowy.  

Kurs zakończony jest egzaminem zgodnym z procedurą regulowaną Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 

Pozytywne zaliczenie powyższego kursu jest konieczne do nabycia kwalifikacji Ratownik Wodny. 

 

Tytuł projektu Pracownik Turystyki 

Numer projektu RPSW.08.0503-26-0139/19 

Nazwa Beneficjenta Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka 



 

    
 

 

b) Szkolenie kwalifikacyjne – Ratownik Wodny Całkowity wymiar kursu 63 h w tym: 

20h zajęć teoretycznych – w lokalach o pełnej dostępności dla os. niepełnosprawnych, zlokalizowanych 

w miastach powiatowych w grupach 12 osobowych – tryb wieczorowy. 

12 h zajęć praktycznych na wybranych akwenach krytych – basenach i pływalniach w województwie 

świętokrzyskim, na wyodrębnionym torze, w grupach 6 osobowych – tryb wieczorowy. 

31h na akwenie otwartym – zalewie w Cedzynie w grupach 12 osobowych, tryb weekendowy. 

Nabyte kwalifikacje kończą się walidacją i certyfikacją Kurs zakończony jest egzaminem 

przeprowadzonym zgodnie z procedurą regulowaną Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji. Szkolenie poprzedzają dodatkowe, 40 godzinne zajęcia doskonalenia technik pływania 

odbywające się na pływalniach krytych zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. 

 

c) Szkolenie kwalifikacyjne – Sternik Motorowodny Całkowity wymiar kursu 20h w tym: 

12h zajęć teoretycznych w lokalach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanych 

w pobliżu akwenu „Cedzyna”, w grupach 12 osobowych, 

4h zajęć praktycznych w grupach 2 os przy wykorzystaniu dwóch łodzi motorowych na akwenie otwartym 

– Zalewie w Cedzynie. 

4h zajęć praktycznych w grupach 4 os. Przy wykorzystaniu skutera wodnego z platformą ratowniczą 

realizowanych na akwenie Cedzyna. 

Kurs realizowany w trybie weekendowym - 1 zjazd (10h dziennie). Kurs zakończony jest egzaminem 

przeprowadzonym przez uprawniony podmiot zewnętrzny na podst. Rozporządzenie Ministra Sportu 

i turystyki.  

 

d) Kurs kompetencji – Wychowawca wypoczynku Całkowity wymiar kursu 36h w tym: 

4h zajęć teoretycznych, 8 h zajęć praktycznych, 24 h zajęć w formule praktyczno-teoretycznej, zajęcia 

prowadzone w grupach 12 osobowych, w salach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami 

zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim, przy wykorzystaniu sprzętu multimedialnego, oraz 

komputerowego. Kurs jest zakończony egzaminem. Procedura certyfikacji prowadzona będzie przez 

Harcerski Zakład Doskonalenia Nauczycieli podmiot uprawniony do wystawiania odpowiednich 

zaświadczeń. 

 

e) Szkolenie kwalifikacyjne - Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą. Całkowity wymiar 

szkolenia: 75h.  

Zajęcia prowadzone są w zamkniętych wyizolowanych od środowiska 10 osobowych grupach w salach 

dostosowanych dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanych na ternie województwa świętokrzyskiego 

w formę 8 dniowych kursów wyjazdowych. Zajęcia hospitowane – po zakończeniu części teoretycznej 

kursu (55 h) uczestnicy prowadzą min. 10 godzin zajęć z grupą młodzieży. 

Każde zajęcia są indywidualnie analizowane i omawiane przez trenera prowadzącego 10h/osoba 

 

2. Przystępując do Projektu uczestnik wybierający kwalifikację ratownik wodny zobowiązuje się 

uczestniczyć w szkoleniach: ratownik wodny, sternik motorowodny oraz kursie kwalifikowana pierwsza 

pomoc. Uczestnik wybierający kurs wychowawcy wypoczynku zobowiązuje się do uczestniczenia w 

kursie kwalifikowana pierwsza pomoc. 

W przypadku kursu Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą uczestnik wybiera go jako jedyny. 

3. Kursy i szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym zapewnionym przez Organizatora. Udział 

w egzaminach jest bezpłatny i obowiązkowy.  

4. Zajęcia w ramach poszczególnych kursów i szkoleń będą dostosowane indywidualnie do zrekrutowanej 

grupy. Zajęcia mogą się odbywać w ciągu całego tygodnia w godzinach od 8.00 do 20.00. 

5. W ramach udzielonego wsparcia uczestnik otrzymuje poczęstunek podczas wybranych zajęć. 

 

 



 

    
 

 

 

§ 4 

Uczestnicy i kryteria uczestnictwa w Projekcie 

1. Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest do 704 osób w tym 344 kobiet i 360 mężczyzn, w tym na 

poszczególne kursy: 

a) Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy 204 osoby (94 kobiety, 110 mężczyzn) 

b) Szkolenie kwalifikacyjne – Ratownik Wodny 144 osoby (58 kobiet, 86 mężczyzn) 

c) Szkolenie kwalifikacyjne – Sternik Motorowodny 144 osoby (58 kobiet, 86 mężczyzn) 

d) Kurs kompetencji – Wychowawca wypoczynku 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn) 

e) Szkolenie kwalifikacyjne - Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą 500 osób (250 kobiet, 

250 mężczyzn) 

2. Uczestnicy projektu muszą spełniać łącznie poniższe warunki: 

• Osoby dorosłe w chwili przystąpienia do projektu, 

• Zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Wymienione wyżej kryteria stanowią niezbędne do spełnienia kryteria formalne do udziału w projekcie. 

Niespełnienie, któregoś z tych kryteriów uniemożliwia uczestnictwa w Projekcie.  

3 . Oprócz kryteriów formalnych do wsparcia opisanych w pkt. 1 w Projekcie będą stosowane kryteria 

premiujące w celu objęcia wsparciem grup w szczególnej sytuacji: 

 

a) Osoby niepełnosprawne tj. osoby, które na dzień przystąpienia do projektu posiadają i dostarczą 

wraz z Formularzem Zgłoszeniowym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które 

jednocześnie nie wyklucza ich ze względu na stan zdrowia z uczestnictwa w poszczególnych 

kursach 4 punkty;  

b) Kobiety  1 punkt w przypadku szkolenia „Ratownik Wodny” 

c) Mężczyźni 1 punkt w przypadku szkolenia „Wychowawca Wypoczynku” 

d) Osoby posiadające wykształcenie podstawowe lub zawodowe – 3 punkty 

4. Warunki uczestnictwa w Projekcie:  

Wypełnienie, podpisanie i złożenie do Biura Projektu Formularza Zgłoszeniowego wraz  

z wymaganymi załącznikami, (TYLKO POPRAWNIE WYPEŁNIONE FORMULARZE WRAZ  

Z ZAŁĄCZNIKAMI BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W PROCESIE REKRUTACJI). 

 

§ 5 

Zasady kwalifikacji Uczestników i Uczestniczek do Projektu 

1. Proces rekrutacji jest obligatoryjny dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w Projekcie.  

2. Działania rekrutacyjne prowadzone będą z uwzględnieniem zasady równych szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

3. Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona na terenie województwa świętokrzyskiego do 

momentu zrekrutowania pełnej grupy docelowej tj. 704 uczestników projektu. Efektem rekrutacji będzie 

zakwalifikowanie do projektu 704 osób spełniających kryteria projektu w tym 344 kobiet oraz  

360 mężczyzn.  

4. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 

w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie ZHP Chorągwi Kieleckiej, przy ul. Pańskiej 1a, za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ZHP Chorągiew Kielecka, ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce, 

z dopiskiem „Rekrutacja do Projektu Pracownik Turystyki”, lub za pomocą poczty elektronicznej na 

adres: kielecka@zhp.pl. Dokumenty można także składać w centrach rekrutacyjnych znajdujących się w 

siedzibach jednostek organizacyjnych Organizatora tj, hufcach. Adresy i siedziby hufców dostępne są na 

stronie internetowej www.kielecka.zhp.pl w zakładce „hufce”. 

5. Rekrutacja do Projektu obejmuje następujące etapy:  

mailto:kielecka@zhp.pl


 

    
 

 

a) Założenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych przez osoby zainteresowane 

udziałem w Projekcie Formularza Zgłoszeniowego oraz kserokopii orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności/oświadczenia/zaświadczenia; 

b) Oceny złożonej dokumentacji rekrutacyjnej przez Koordynatora Projektu w zakresie:  

• Oceny kwalifikowalności formalnej tj. weryfikacji czy na podstawię zapisów w Formularzu 

Zgłoszeniowym oraz dostarczonych dokumentach dana osoba spełnia minimalne wymogi 

formalne kwalifikujące do udziału w Projekcie – zgodnie z zapisami § 4 pkt. 2. Ocena wydawana 

jest na zasadzie kwalifikuje się/niekwalifikuje się do Projektu; 

• Oceny spełnienia kryteriów premiujących tj. weryfikacja czy dana osoba spełnia kryteria 

premiujące i w przypadku ich spełnienia przyznanie odpowiedniej liczby punktów zgodnie 

z zapisami § 4 pkt. 3. Każdy kandydat do Projektu może uzyskać od 0 do 9 dodatkowych punktów, 

które będą podstawą do utworzenia listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy 

rezerwowej; 

c) Po sprawdzeniu i weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej Komisja Rekrutacyjna, w której skład 

wejdzie Koordynator Projektu oraz przedstawiciel ŚWOPR dokona kwalifikacji uczestników 

i uczestniczek do projektu zgodnie z uzyskaną punktacją. Do projektu zostanie zakwalifikowane 

pierwsze 704 osób, w podziale na poszczególne kursy zgodnie z § 4 pkt. 1, które uzyskały najwyższą 

punktację, natomiast każda kolejna osoba zostanie wpisana na listę rezerwową, (w przypadku 

rezygnacji z udziału w Projekcie osoby z listy podstawowej pierwsza osoba z listy rezerwowej będzie 

kwalifikowana do Projektu); 

d) W przypadku uzyskanie przez uczestników tej samej liczby punktów, kolejność będzie wyznaczana 

wg daty złożenia dokumentów;  

e) W przypadku złożenia dokumentów rekrutacyjnych, spełniających kryteria formalne i premiujące,  

w ilości przewyższającej założoną ilość osób do przeszkolenia w projekcie ZHP Chorągiew Kielecka 

zastrzega sobie prawo zamknięcia wcześniej rekrutacji na dany kurs.  

6. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą niezwłocznie informowane telefonicznie bądź poprzez 

wiadomość email, lub sms. Warunek konieczny to potwierdzenie udziału w projekcie w wiadomości 

zwrotnej w ciągu 3 dni roboczych od uzyskania informacji. 

7. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID 19,  Kurs organizowany przez ZHP Chorągiew 

Kielecką i ŚWOPR w ramach projektu Pracownik turystyki będzie organizowany z zachowaniem 

niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego.  

8. Nie potwierdzenie w ciągu 3 dni roboczych chęci uczestnictwa w projekcie będzie skutkowało 

skreśleniem osoby z listy zakwalifikowanych osób na dane szkolenie, na jej miejsce zostanie 

zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.  

§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestnika / Uczestniczki Projektu 

1. Każdy Uczestnik i Uczestniczka Projektu mają prawo do:  

a) Korzystania w pełni ze wszystkim form wsparcia oferowanych w ramach Projektu; 

b) Zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w realizowanym Projekcie;  

c) Nieograniczonego kontaktu z kadrą Projektu oraz uzyskania pomocy w każdej dziedzinie i na każdej 

płaszczyźnie realizowanego projektu; 

d) Otrzymania zaświadczenia o ukończonym szkoleniu i uzyskanych kwalifikacjach; 

e) Potwierdzenia certyfikatem zawodowym nabytej wiedzy (w przypadku pozytywnego wyniku 

egzaminu). 

2. Każdy Uczestnik i Uczestniczka Projektu jest zobowiązany do:  

a) Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;  

b) Zapoznania się z regulaminem; 

c) Regularnego i punktualnego uczestnictwa w wybranej formie wsparcia; 



 

    
 

 

d) Uczestnik Projektu zobowiązany jest do każdorazowo potwierdzać swoją obecność w ramach wybranej 

formy wsparcia; 

e) Wymagana obecność na szkoleniu to: 

a.  80 % wszystkich zajęć z wyjątkie 

b. Kwalifikowana pierwsza pomoc 100% 

c. Ratownik wodny 100%; 

f) Informowania o zmianach sytuacji zawodowej mającej znaczący wpływ na jego uczestnictwo  

w Projekcie; 

g) Aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia; 

h) Podpisania niezbędnych oświadczeń uczestnictwa w Projekcie oraz innych dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej realizacji Projektu oraz monitorowania wskaźników kluczowych zawartych  

w projekcie;  

i) Uczestnictwa w egzaminach wewnętrznych i zewnętrznych po zakończeniu kursu; 

j) Udziału w badaniach ewaluacyjnych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych;  

k) Niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych, kontaktowych i innych mających 

wpływ na realizację Projektu. 

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

4. Po zakończonych kursach przeprowadzony zostanie egzamin końcowy. Przystąpienie do egzaminu jest 

obowiązkowe.  

5. Zajęcia odbywać się będą w ciągu całego tygodnia i będą dostoswane do zrekrutowanej grupy.   

§ 7 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka zobowiązani są do 

niezwłocznego przedstawienia pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z podaniem przyczyny 

rezygnacji. Realizator Projektu może wymagać od Uczestnika/Uczestniczki przedłożenia dodatkowych 

dokumentów związanych z rezygnacją w Projekcie np. zaświadczenia lekarskiego itp.  

2. Uczestnik/Uczestniczka może również zostać skreślona z listy Uczestników Projektu w przypadku:  

a. Przedłużającej się nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika oraz braku kontaktu z uczestnikiem,  

b. Nieprzestrzegania procedur zawartych w Projekcie, niniejszym Regulaminie oraz naruszenia zasad 

bezpieczeństwa i współżycia społecznego.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od momentu jego ogłoszenia.  

2. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Projektu.  

3. Regulamin może ulec zmianie, jednak każda zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej oraz 

poinformowania wszystkich uczestników Projektu o wprowadzonych zamianach.  

4. Akceptacja niniejszego Regulaminu warunkuje możliwość przystąpienia do udziału w Projekcie.  

5. Uczestnicy i Uczestniczki projektu są zobowiązani/e do respektowania zasad niniejszego Regulaminu.  

6. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.  

7. Łączna wartość projektu: 1 903 228,80 zł w tym dofinansowanie z UE: 1 617 744,48 zł 

8. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu, na stronie internetowej https://kielecka.zhp.pl/ 

www.swopr.eu wysyłając maila na adres: kielecka@zhp.pl oraz pod numerem telefonu: 41 344 65 55; 

607753756; 690037439 

 

 

 

…….………………………                                                     …………………………………………..  

Data i czytelny podpis Uczestnika                                    Data i czytelny podpis Koordynatora Projektu 

https://kielecka.zhp.pl/

