Regulamin szkolenia prowadzonego w ramach projektu „Angielski w Biznesie”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§1
(informacje o projekcie)
1. Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Angielski w Biznesie” realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowane są przez
Business Language Trainings z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 38, 00116 Warszawa.
2. Projekt skierowany jest do osób:
a. pełnoletnich, w szczególności powyżej 45 lat
b. pracujących na terenie województwa mazowieckiego
c. aktywnych zawodowo (zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, a także
umowy cywilno- prawne)
§2
(Rekrutacja)
1. Rekrutacja na szkolenia odbywać się będzie od dnia 1 stycznia 2011 roku w
siedzibie Business Language Trainings, ul. Świętokrzyska 36 lok. 38, 00-116
Warszawa.
2. Osoby chcące wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu zobowiązani są dostarczyć
w terminie rekrutacji następujące dokumenty:
a. poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny w siedzibie
Business Language Trainings, oraz na stronie internetowej- www.english.biz.pl)
b. kserokopie dowodu osobistego
c. zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu
d. oświadczenie o zgodności i prawdziwości danych przedkładanych przez
Kandydata pod rygorem odpowiedzialności karnej
e. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. Kandydaci przed złożeniem wymaganych dokumentów zobowiązani są
zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest
w siedzibie organizatora szkoleń oraz na stronie internetowej:
www.english.biz.pl.
4. Kandydaci maja obowiązek zgłosić się osobiście do siedziby organizatora z
wymaganymi dokumentami.
5. W sytuacji gdy kandydat dostarczy organizatorowi niekompletne lub nie
właściwie wypełnione dokumenty zgłoszeniowe, nie zostaną one przyjęte.
6. Po spełnieniu wymagań formalnych i przejściu przez etap rekrutacji Kandydat
zostanie zaproszony do podpisania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych
w ramach projektu: „Angielski w Biznesie”

§3
(Organizacja kursów)
1. Liczba uczestników kursów jest ograniczona- 576 osób.
2. Szkolenie obejmuje 32 godziny lekcyjne zajęć z języka angielskiego
biznesowego.
3. Projekt obejmuje organizację 72 grup po 8 osób każda.
4. W szczególnych przypadkach liczba osób w grupie może ulec zmianie.
5. Kursanci będą uczestniczyć w jednym kursie obejmującym 32 godziny lekcyjne.
6. O przydziale do danej grupy decyduje test poziomujący wiedzę.
7. Szkolenia językowe odbywać się będą zgodnie z harmonogramem zajęć danej
grupy.
8. Organizator zapewnia w ramach szkolenia materiały dydaktyczne.
9. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego
uczestnictwa w zajęciach.
10. W przypadku nieobecności na zajęciach, spowodowanej wypadkami losowymi,
Uczestnik szkolenia obowiązany jest do samodzielnego zrealizowania materiału
będącego przedmiotem opuszczonych zajęć.
11. Ukończenie kursu jest potwierdzone zaświadczeniem o jego ukończeniu.
12. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uczestniczenia co najmniej w 80%
prowadzonych zajęć.
13. W przypadku uczestniczenia w mniej niż 80% zajęć uczestnik szkolenia zostaje
skreślony z listy kursantów i jednocześnie zobowiązany jest do uiszczenia
opłaty- równowartości szkolenia dla jednej osoby, tj., 1061,51 zł.,
14. Uczestnik szkolenia obowiązany jest do udziału we wszystkich testach
kontrolnych oceniających zakres zdobytej wiedzy, a także do przystąpienia do
wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.
15. Uczestnik szkolenia obowiązany jest do wypełnienia ankiety „miękkich
rezultatów” oraz innych ankiet w trakcie trwania projektu.
16. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, niezależnie od przyczyny (ze
względu na stan zdrowia lub innego zdarzenia losowego), uniemożliwiającego
dalszy udział w szkoleniu, na które Uczestnik nie miał wpływu Uczestnik
obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
17. W przypadku podania nieprawdziwych danych w „Formularzu zgłoszeniowym”
następuje skreślenie z listy kursantów.
18. Organizator szkolenia zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe,
niezbędne do realizacji projektu.
19. Szkolenia będą przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.
20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Organizator
szkolenia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany
wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
21. Wszelkich informacji w sprawach związanych z przebiegiem i organizacją
kursu udziela Business Language Trainings, ul. Świetokrzyska 36 lok. 38, 00116 Warszawa, tel./fax: + 48 22 620 27 90, e-mail: info@english.biz.pl

