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Regulamin uczestnictwa w projekcie „Ścieżki HIPOKRATESA” 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa  
w zajęciach w ramach projektu pt: „Scieżki HIPOKRATESA” (POWR.03.01.00-00-0046/16-
00) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

2. Szczegółowy harmonogram zajęć można znaleźć na stronie www.umed.licea.pl  
3. W zajęciach mogą wziąć udział tylko uczniowie szkół patronackich Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi. 
4. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

§2 Warunki zgłoszenia  

1. Uczestniczką / uczestnikiem zajęć jest osoba zgłoszona przez szkołę 

2. Każdy uczestnik zajęć musi wypełnić dokumenty przekazane nauczycielom 
odpowiedzialnym za rekrutację uczestników.  

3. Po przesłaniu dokumentów drogą elektroniczną przez szkołę należy dostarczyć oryginalną 
wersję dokumentów (w formie papierowej). 

4. Do uczestnictwa we wszystkich zajęciach wymagane jest wypełnienie jednego zestawu 
formularzy. 

5. Terminy zajęć zamieszczone są na stronie w harmonogramie i wysłane do szkoły 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rekrutacji  
w przypadku niedostatecznej liczby osób chętnych na zajęcia. 

7. Dokonanie zgłoszenia na zajęcia jest jednoznaczne zgody na przetwarzanie danych 
osobowych dla celów rekrutacji oraz niniejszego regulaminu.  

§3 Rezygnacja ze szkolenia 

1. Rezygnacja z zajęć, może mieć miejsce max. do 7 dni przed terminem rozpoczęcia 
kolejnych zajęć, należy jej dokonać przesyłając do Organizatora pismo informujące o 
rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, e – mailem  
na adres: anna.pielesiek@umed.lodz.p 

2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu maila  
do Organizatora.  

3. W przypadku wpłynięcia maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy  
za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.  

4. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie 
poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników. 
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§4 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia, które odbywać się będą 
na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zgodnie z wcześniej podanym 
harmonogramem 

2. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.  
3. Uczestnicy zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w zajęciach. 

 

 

 

 

 

 


