
REGULAMIN PROJEKTU 
„PRAKTYKA WAKACYJNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

2017” 

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

CELE PROJEKTU

1.Umożliwienie absolwentom szkół średnich i studiów wyższych zdobycia praktyki
zawodowej ułatwiającej zdobycie w przyszłości pierwszej pracy.
2. Ułatwienie firmom, organizacjom pozarządowym i innym instytucjom 
zatrudnienia praktykantów w okresie od lipca do września 2017r.
3. Promocja pracodawców, firm na terenie Starogardu i okolic poprzez organizacje
kampanii promocyjno- informacyjnej Projektu.

ORGANIZATOR PROJEKTU

Organizatorem Projektu „Praktyka Wakacyjna w Starogardzie Gdańskim 2017” 
zwanego dalej „Projektem” jest Prezydent Miasta Starogard Gdański, w imieniu 
którego działa Wydział Inicjatyw Gospodarczych, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard
Gdański. 
Projekt realizowany przy udziale Starogardzkiego Klubu Biznesu- Związek Pracodawców. 

FUNDATORZY PRAKTYK 

Fundatorzy praktyk to firmy na terenie Starogardu Gdańskiego i okolic, które 
zobowiązują się do przyjęcia praktykantów i wypłaty im wynagrodzenia w 
minimalnej wysokości określonej w niniejszym Regulaminie.

UCZESTNICY

W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które są absolwentami szkół średnich i 
zawodowych lub studiów wyższych  (tj. Studiów pierwszego stopnia, studiów 
drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) w dowolnej formie (tj. studiów 
stacjonarnych i studiów niestacjonarnych). 
Absolwent to osoba, która ukończyła szkołę (średnia, wyższą) nie później niż 12 
miesięcy przed zgłoszeniem się do do udziału w Projekcie „Praktyka Wakacyjna w 
Starogardzie Gdańskim 2017”
lub jest przyszłym absolwentem rocznika 2016/17, zamieszkałym w Starogardzie 
Gdańskim.

PROMOCJA



Promocja Projektu obejmować będzie m.in.:

• dystrybucję informacji (ogłoszeń), związanych z realizacją projektu, 
dostępnych na stronie internetowej: http://starogard.pl/,  a także na portalu: 
https://www.facebook.com/starogard/ 

• dystrybucję plakatów i ulotek na terenie miasta Starogard Gdański i okolic, 
w szczególności: Urzędzie Miasta, Pomorskiej Szkoły Wyższej, Ratuszu 
Miasta, Szkołach Średnich, Chacie Kociewia, Grodzisko Owidz, itp. Na 
plakatach znajdą się logotypy Fundatorów Praktyk,

• spotkanie organizacyjne  (rozpoczynające i podsumowujące projekt). 

II. PRZEBIEG PROJEKTU

ETAP PIERWSZY- ZGŁOSZENIE OFERT PRAKTYK PRZEZ PRACODAWCĘ

Fundator Praktyk (zwany dalej Fundatorem) przesyła wypełnioną „Deklarację 
uczestnictwa w Projekcie Praktyka Wakacyjna w Starogardzie Gdańskim 
2017” oraz własny logotyp w wersji elektronicznej (w pliku wektorowym lub o 
rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi, CMYK) do dnia 21 kwietnia 2017r. Na 
adres: praktykawakacyjna@um.starogard.pl   lub fax: +48 58 530 6111, z 
dopiskiem „Praktyka Wakacyjna  2017- deklaracja uczestnictwa”.

Nadesłanie logotypu w wyznaczonym terminie jest niezbędne do umieszczenia go
na materiałach promocyjnych związanych z Projektem ( plakat, ulotki itp. ). Jeżeli 
logotyp Fundatora Praktyk nie zostanie dostarczony w ustalonym terminie, 
Fundator Praktyk nie będzie promowany na plakatach i ulotkach Projektu 
„Praktyka Wakacyjna w Starogardzie Gdańskim 2017”.

Po otrzymaniu przez Organizatora wypełnionego załącznika nr 1, o którym mowa 
powyżej, Organizator przesyła na adres mailowy Fundatora wskazany w deklaracji
uczestnictwa link aktywacyjny celem zalogowania się na stronie internetowej 
projektu „Praktyka Wakacyjna w Starogardzie Gdańskim  2017” pod adresem 
www.praktykawakacyjna.starogard.pl  , w którym Fundator Praktyk elektronicznie 
wypełnia „Ofertę Praktyk”, określając liczbę miejsc praktyk, które zobowiązuje się
zapewnić uczestnikom oraz preferowane profile praktykantów. Ofertę Praktyk 
Fundator ma obowiązek wypełnić najpóźniej do 21 kwietnia 2017r.

Lista Fundatorów Praktyk wraz z określeniem liczby i rodzaju, a także 
wymagań, zostanie opublikowana na stronie internetowej Projektu pod adresem 
w  ww  w.praktykawakacyjna.starogard.pl
do dnia 24 kwietnia 2017r.

Po wytypowaniu laureatów Pracodawca zobowiązuje się do podpisania 
finalizującej umowy z Organizatorem, dotyczącej szczegółów warunków Praktyki.

http://starogard.pl/
http://www.wakacyjnystaz.stg.pl/
mailto:praktykawakacyjna@um.starogard.pl


ETAP DRUGI- PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ I WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW

Od 26 kwietnia- 16 maja 2017r. uczestnicy Projektu będą mieli możliwość 
aplikowania na wybraną praktykę. W celu przesłania aplikacji uczestnicy 
zobowiązani są do zarejestrowania się w serwisie 
www.praktykawakacyjna.starogard.pl oraz przesłania wymaganych dokumentów 
aplikacyjnych- 
CV lub listu motywacyjnego zgodnie z treścią wybranych ofert praktyk 
wakacyjnych. 

Kandydat może aplikować na trzy dowolne oferty a ramach Projektu, 
natomiast docelowo może odbyć tylko jedną praktykę.

Z dniem 26 kwietnia 2017r.  zostanie uruchomiona rejestracja zgłoszeń 
przez Uczestników. 
ETAP TRZECI- WERYFIKACJA I WYBÓR PRAKTYKANTÓW

Trzeci etap projektu polegać będzie na przeprowadzeniu przez Fundatorów 
Praktyk, rozmów kwalifikacyjnych lub innych form procesu rekrutacji z osobami, 
które zostały wybrane do udziału w tym etapie. Odbędzie się on w miejscu i 
czasie wyznaczonym przez poszczególnych fundatorów w porozumieniu z osobą 
zakwalifikowaną na rozmowę (Uczestnikiem). Fundator zobowiązany jest do 
przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w terminie 9- 19 czerwiec 
2017r.

O ostatecznym wyborze laureatów Praktykantów decydują pracodawcy.

Ogłoszenie listy laureatów na  Praktykę odbędzie się 21 czerwca 2017r. na
stronie internetowej www.praktykawakacyjna.starogard.pl

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I FUNDATORÓW

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki, na jakich zostaną zawarte 
umowy pomiędzy Fundatorami Praktyk a Uczestnikami.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji Laureata z 
podjęcia Praktyki lub jego przerwania. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji 
Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Fundatorowi nowych 
kandydatów do realizacji praktyk.

Organizator nie gwarantuje nieznalezienia odpowiednich kandydatów 
spełniających wymagania Fundatora Praktyk.



Organizator odpowiada za przeprowadzenie kampanii promocyjno- informacyjnej 
Projektu według przyjętych w niniejszym Regulaminie ustaleń, rozpoczynającej 
projekt 19 kwietnia 2017r. i kończącej projekt 26 czerwiec 2017r.

ODPOWIEDZIALNOSĆ FUNDATORA

Fundator zobowiązuje się do zawarcia indywidualnej umowy cywilnoprawnej, 
zwanej praktyką absolwencką,  z wybranym przez siebie praktykantem, na okres
nie krótszy niż jeden miesiąc 
(w okresie od lipca do końca września 2017). Fundator i Uczestnik ustalają 
warunki umowy Projektu Praktyka Wakacyjna. Fundator w ramach umowy 
zapewnia wynagrodzenie zgodnie z obwiązującymi przypisami. (Dz.U. z 
2009r. Nr 127, poz.1052).

Fundator ponosi pełną odpowiedzialność za powiadomienie wybranych przez 
siebie osób o zakwalifikowaniu, terminie i miejscu odbycia praktyk. 

IV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i 
innych informacji o zwycięzcach Projektu, jak również wywiadów z nimi na łamach
prasy, antenie radia, w Internecie oraz  w telewizji.

Informacje uzyskane od uczestników za pośrednictwem wypełnionej przez nich 
Aplikacji będą wykorzystane do sporządzenia zbiorczych zestawień 
statystycznych przez Organizatora, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dana zawarte w bazie danych, takie jak: imię i 
nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, data urodzenia oraz uczelnia, rok i 
kierunek studiów, mogą zostać udostępnione Fundatorom, na ich życzenie, z 
zachowaniem wymogów określonych w ww.ustawie.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy ochronie danych 
osobowych

Regulamin Projektu jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem 
www.praktykawakacyjna.starogard.pl

Każdy biorący udział w Projekcie przez przystąpienie do niego oraz poprzez 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki 
niniejszego Regulaminu. 



Załączniki:
załącznik nr 1 - „Deklaracja uczestnictwa w Projekcie”
załącznik nr 2- „Oferta Praktyk”


