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REGULAMIN REKRUTACJI OSÓB DO UDZIAŁU W PROCESIE STANDARYZACJI NARZĘDZI I 
MATERIAŁÓW DIAGNOZUJĄCYCH W PROJEKCIE: 

 
 „NCA – new competence and ability” – narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji  

i zainteresowań zawodowych osób dorosłych 
 
 
 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 

1. Grupę docelową stanowi 100 osób w tym 59 kobiet i 41 mężczyzn. 

2. Osoby badane będą poddawane testom na terenie 4 województw (mazowieckiego, śląskiego, 

lubelskiego, świętokrzyskiego) 

3. Osoby badane nie mogą stanowić grupy osób poza wiekiem produkcyjnym, tj. poniżej 18 roku życia 

oraz powyżej 64 roku życia. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

1. Zapoznanie się niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego znajdującego się 

na stronie: www.zps.lublin.pl 

2. O wstępnym zakwalifikowaniu osoby do udziału w projekcie decyduje data złożenia pełnego i 

podpisanego/opatrzonego datą formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych. 

3. Osoby dorosłe sami wskazują województwo spośród 4 wymienionych, gdzie chcieliby poddać się 

badaniu. 

 
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
1. Rekrutacja ma charakter otwarty, ciągły i jest prowadzona do momentu pozytywnego 

zakwalifikowania 100 osób do uczestnictwa w badaniu. 

2. Zgłoszenia do projektu można  przesyłać  lub składać osobiście w biurze projektu al. Racławickie 7,  

20-059 Lublin 

3.  Kwalifikacja Uczestników będzie oceniana na podstawie: 

a) kompletność i poprawność dokumentów  

b) kolejność zgłoszeń  

c) kwalifikowalność osób ze względu na wskaźniki realizacji celów projektu 

4. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia dokumentów 

5. Realizator informuje osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty o 

fakcie zakwalifikowania do udziału w projekcie. 

6. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa przewyższy liczbę 

100 miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe. 

7. Listy rezerwowe będą tworzone wg kolejności zgłoszeń (data na Formularzu Zgłoszeniowym i innych 

dokumentach). 

8. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych 

(przed rozpoczęciem usługi lub w początkowej jej fazie). 

9. Po zakwalifikowaniu się do projektu każda osoba podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie. 

 
 
Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 1 października 2014r. 

http://www.zps.lublin.pl/

