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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ZADANIU PUBLICZNYM POD TYTUŁEM „SZKOLENIE NA 

PILOTA DRONA NSTS-02 W KATEGORII „SZCZEGÓLNEJ” Z ELEMENTAMI TECHNIK DO WYKRYWANIA 

SPALANIA ŚMIECI” 

 

 
§ 1 PRZEPISY OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu publicznym pod tytułem 

„SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-02 W KATEGORII „SZCZEGÓLNEJ” Z ELEMENTAMI TECHNIK 

DO WYKRYWANIA SPALANIA ŚMIECI” (zwany dalej: „Regulaminem”). 

2. Zadanie publiczne jest realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego 

w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu 

Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego (zwane dalej: „Zadaniem”). 

3. Obszarem realizacji projektu jest Województwo Opolskie. 
 

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 

1. Uczestnik projektu (UP) – osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

regulaminie do udziału w zadaniu, bezpośrednio korzystająca z oferowanego wsparcia. 

2. Fundacja – FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI I OCHRONY ŚRODOWISKA MY REASON 

§ 3 CEL PROJEKTU 

1. Zadanie publiczne polega na przeszkoleniu 75 osób zamieszkujących na terenie województwa 

opolskiego, w celu podniesienia ich kwalifikacji i umocnienia pozycji na dynamicznie 

zmieniającym się rynku pracy. Zadanie zostało wybrane na podstawie dialogu z mieszkańcami, 

którzy poprzez udział w anonimowych ankietach papierowych, wyrazili chęć podniesienia 

swoich kwalifikacji w zakresie nowych technologii. 

§ 4 GRUPA DOCELOWA 

Grupą docelową są wszystkie osoby wyrażające chęć zdobycia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w 

zakresie wykonywania operacji lotniczych z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego, a 

także podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Szkolenie pozwoli nabyć kompetencje z zakresu 

wykorzystania dronów do wykrywania zanieczyszczeń, co pozwoli realizować projekty skupiające się na 

polepszaniu jakości powietrza. Kurs skierowany jest do osób stawiających pierwsze kroki wśród 

bezzałogowych statków powietrznych, jak i do osób posiadających już wiedzę na ich temat, chcących 

ją pogłębić lub uzupełnić. 

Wymagania, które musi spełnić uczestnik przystępujący do zadania: 

1. Ukończony 18 rok życia. 

2. Osoba zamieszkująca (w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny) na terenie Województwa 

Opolskiego. 

3. Osoba, której stan zdrowia nie jest przeszkodą w bezpiecznej realizacji szkolenia. 

W ramach zadania Podmiot realizujący formę kształcenia zapewnia dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, stosując się do minimalnych wymagań, które tyczą się zapewnieniu 

dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, co najmniej w 

zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1062). Organizator szkolenia zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami 

przy jednoczesnym uwzględnieniu 
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ograniczeń wynikających z charakteru szkolenia. Ze względu na charakter wykonywanych 

czynności podczas zadania, do realizacji powyższej formy kształcenia dopuszcza się osoby z 

niepełnosprawnością: 

- osoby z obniżoną sprawnością ruchową (od pasa w dół) 

- osoby z obniżoną sprawnością psychofizyczną z powodu chorób somatycznych, 

4. Posiadać kwalifikacje dronowe, które nie będą kolidowały z możliwością wystawienia certyfikatu 

NSTS-02. Uczestnik w momencie przystąpienia do projektu nie może posiadać uprawnień 

zgodnych z NSTS-02 i NSTS-06 lub być w trakcie szkolenia do takich uprawnień. 

 
 

§ 5 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

1. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnoszącą się 

do równości szans, praw, korzyści. 

2. Do zadania zostanie zrekrutowanych 75 osób – na podstawie listy, która uwzględnia kolejność 

kontaktu z uczestnikami. 

3. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w formie losowania spośród osób, które potwierdziły 

oddanie głosu na projekt zaproponowany przez MY REASON. Obligatoryjne było przesłanie 

formularza kontaktowego wraz z załączonym potwierdzeniem oddania głosu, który był 

dostępny na stronie Fundacji. Załączone potwierdzenie głosu dotyczyło głosowania 

organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach projektu 

„Europejski Budżet Obywatelski” na stronie „glosowanie-ebo.opolskie.pl”. 

4. Losowanie odbędzie się zgodnie z procedurą wewnętrzną Fundacji. Cały przebieg losowania 

zostanie udokumentowany w protokole. 

5. Fundacja będzie podejmować kontakt z kolejnymi potencjalnymi uczestnikami widniejącymi na 

liście do momentu umożliwiającego skorzystanie z całości przewidzianego wsparcia. 

§ 6 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

1. Uczestnik zadania zobowiązany jest do: 

a. Rzetelnego uczestnictwa w zadaniu. 

b. Potwierdzania swojej obecności na liście obecności, w przypadku zdalnego szkolenia 

teoretycznego wiadomością na czacie po wywołaniu przez prowadzącego. 

c. Wypełniania w trakcie szkoleń kwestionariuszy, ankiet ewaluacyjnych oraz wszelkiej 

dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania oraz przesłania jej na adres fundacji w 

wyznaczonym terminie. 

d. 100% obecności na każdym etapie szkolenia. 

 
§ 7 REALIZACJA ZADANIA 

W ramach realizowanego Zadania każdy z wyłonionych uczestników przystąpi do szkolenia 

podzielonego na etapy: 

1. Szkolenie teoretyczne NSTS-02 – 16 godzin zegarowych – forma zdalna. 

2. Szkolenie praktyczne – 8 godzin zegarowych – forma stacjonarna. 

3. Szkolenie teoretyczne specjalistyczne – 4 godziny zegarowe – forma zdalna. 

4. Szkolenie praktyczne specjalistyczne – 3 godziny zegarowe – forma stacjonarna. 

5. Egzamin teoretyczny – forma zdalna. 
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§ 8 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów uczestnictwa w Zadaniu, jeśli: 

a) Zrezygnuje z uczestnictwa w zadaniu bez podania przyczyny; 

b) Zrezygnuje z uczestnictwa w Zadaniu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika/czki 

Zadania lub przez niego/nią zawinionych; 

c) Był nieobecny na szkoleniu realizowanym w ramach Zadania, bez uprzedniego 

informowania Fundacji najpóźniej 24 godziny przed planowaną datą szkolenia; 

d) Uczestnik nie przesłał wymaganych dokumentów w określonych przez Fundację terminach. 

2. Uczestnik w przypadku okoliczności wymienionych powyżej, zwrot kosztów w kwocie 3 998,67 zł 

(trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 67/100 złotych) zobowiązany jest wpłacić w 

przeciągu 7 dni kalendarzowych na konto Fundacji od chwili otrzymania wezwania do zapłaty. 

 

 
§ 9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Fundacja może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym do 

realizacji Zadania. 

2. Celem powierzenia przetwarzania Danych Osobowych jest wykonywanie Umowy pomiędzy 

Uczestnikiem a Fundacją, w tym przeprowadzenie szkolenia oraz wystawienie 

zaświadczeń/certyfikatów o jego ukończeniu. 

3. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Fundacja będzie przestrzegać wszelkich 

obowiązujących przepisów, w tym przepisów RODO. 

4. Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, Zleceniobiorca wskaże 

miejsca, w których przetwarza powierzone dane. 

5. Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI I 

OCHRONY ŚRODOWISKA MY REASON z siedzibą w Bierdzanach (46-046 Bierdzany, ul. Polna 17). 

6. W celu prawidłowej realizacji umowy Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, 

które na zlecenie realizatora zadania publicznego – Fundacji zostały wybrane na 

Podwykonawcę danej formy kształcenia. Udostępnione Dane Osobowe będą przetwarzane 

wyłączenie w celu prawidłowej realizacji zadania. 


