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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Kompetencje trenerskie na miarę SL Benfica 

 
 

Projekt pn.  „Kompetencje trenerskie na miarę SL Benfica”, realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji 

Europejskiej, w ramach Programu ERASMUS + przez Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012,   

w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. 

 

 

§ 1 

Definicje pojęć użytych w regulaminie oznaczają: 

 

1. Realizator – Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 Bożejowice 46, 59-900 

Bolesławiec. 

2. Biuro Projektu – ul. Tysiąclecia 2, 59-700 Bolesławiec 

3. Szkolenia – cykl zajęć szkoleniowych organizowanych przez Realizatora w ramach Projektu, które  

stanowią przygotowanie kulturalne i językowe do udziału w stażach zagranicznych. 

4. Staże -  dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy typu job shadowing w portugalskim klubie piłkarskim 

SL Benfica Lisbona. 

5. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad 

określonych w Regulaminie. 

6. Uczestnik – kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie został 

zakwalifikowany do udziału w Projekcie.  

 

§ 2 

Cele projektu 

 

1. Głównym celem niniejszego projektu, zgodnie z Programem Erasmus+, jest podniesienie poziomu 

kompetencji trenerskich przez 31 trenerów piłkarskich [z terenu woj. dolnośląskiego 20 os. oraz 11 os. 

spoza województwa], tj. rozwój kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo  w dwutygodniowych 

zagranicznych obserwacjach zajęć trenerskich w Portugalii.  

2. Cele szczegółowe: 

• poznanie/rozwój skutecznych [mistrzowskich] metod trenowania poprzez uczestnictwo w 

praktykach typu job shadowing,  

• poznanie skutecznych [mistrzowskich] metod funkcjonowania w środowisku sportowym pod 

względem menadżerskim, 

• rozwój dialogu międzynarodowego pomiędzy organizacją pozarządową działającą na rzecz 

rozwoju piłki nożnej w regionie, promocji zdrowia i kultury fizycznej a dużym zagranicznym 

klubem sportowym oraz trenerami poprzez organizację pionierskich metod rozwoju kompetencji  
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      trenerskich w regionie, 

• rozwój kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego i portugalskiego, 

• zdobycie/uzupełnienie wiedzy nt. zwyczajów panujących w kraju Instytucji Przyjmującej, zarys 

historyczny Lizbony i Portugalii [przygotowanie kulturowe]. 

 

§ 3 

Zasady ogólne 

 

1. Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkujące [w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego] 

województwo dolnośląskie (20 osób) oraz pozostałe województwa w Polsce (11 osób), które z własnej 

inicjatywy chcą wziąć udział w szkoleniach przygotowujących pedagogicznie, kulturowo i językowo do 

udziału w stażu w klubie SL Benfica Lisbona.   

2. Wsparciem szkoleniowym i stażach objętych zostanie łącznie 31 trenerów/instruktorów piłki nożnej. 

3. Szkolenia zakończą się egzaminem wewnętrznym. Pozytywny wynik egzaminu pozwoli uczestnikowi 

uzyskać kwalifikację do udziału w stażu zawodowym w SL Benfica Lisbona. 

4. Staże zakończą się egzaminem wewnętrznym. Pozytywny wynik egzaminu pozwoli uczestnikowi uzyskać 

dokument Europass Mobilność z udziału w stażu zawodowym w SL Benfica Lisbona. 

5. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Realizator Projektu pokrywa koszty najmu sal szkoleniowych 

wraz z wyposażeniem, wynagrodzenia trenerów, przygotowania materiałów szkoleniowych, koszt 

transportu na lotnisko, biletów lotniczych, noclegu, wyżywienia.  

6. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy o 

staż. 

 

§ 4 

Rekrutacja 

 

1. Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmowane są w dwóch naborach: 

• od 15.09.2014 do 29.09.2014 dla staży rozpoczynających się w 2014 roku 

• od 15.10.2014 do 29.10.2014 dla staży rozpoczynających się w 2015 roku 

2. Zgłoszenia w Biurze Projektu w Bolesławcu  ul. Tysiąclecia 2 przyjmowane są: 

• osobiście w godzinach i dniach urzędowania Biura  

• e-mailem na adres: b.kubica@comt2012.org  

• drogą pocztową na adres: u. Tysiąclecia 2, 59-700 Bolesławiec 

3. Zgłoszenia kandydatury dokonuje się poprzez dostarczenie [pocztą/e-mailem] do Biura Projektu 

następujących dokumentów: 

• kompletnie i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego opatrzonego własnoręcznym, 

czytelnym podpisem Kandydata; 

• kserokopii dowodu osobistego 

• kserokopii legitymacji instruktora/trenera I/II klasy, lub licencji/dyplomu UEFA 

• kserokopii certyfikatów, ukończonych szkoleń, staży itp. 

4. Formularz zgłoszeniowy, jak i niniejszy regulamin dostępne będą w siedzibie Biura Projektu, oraz na 
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stronie internetowej realizatora www.comt2012.org [w zakładce Staże Benfica]. 

5. Formularz zgłoszeniowy składa  się z części obejmującej dane Kandydata oraz oświadczenia związanego z 

przystąpieniem do projektu. Obligatoryjne jest wypełnienie całego formularza. 

6. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

7. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję ds. rekrutacji powołaną przez Realizatora. 

8. Oceny kandydatury [analiza wyników oceny formalnej oraz merytorycznej] dokona Komisja ds. rekrutacji. 

Kryteria przy zakwalifikowaniu Kandydata do uczestnictwa w projekcie: motywacja, 

doświadczenie/sukcesy w pracy w środowisku sportowym, odbyte szkolenia, specjalistyczne kursy, oraz 

znajomość języka angielskiego/portugalskiego. W przypadku równej ilości punktów decydująca będzie 

sytuacja materialna kandydata [pierwszeństwo mają kandydaci o niższych dochodach]. 

9. Pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje trenerom i członkom Stowarzyszenia Centrum Odkrywania 

Młodych Talentów 2012, oraz trenerom klubów partnerskich. 

10. Kolejność składania formularzy zgłoszeniowych nie będzie brana pod uwagę przy kwalifikacji Kandydata. 

11. W wyniku posiedzenia Komisji ds. rekrutacji zostanie przy każdym naborze stworzona lista rankingowa 

Uczestników Projektu, oraz lista rezerwowa.  

12. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych [niepodpisanie deklaracji uczestnictwa w 

projekcie w wymaganym terminie], nieobecność na szkoleniach przez potencjalnych Uczestników, na ich 

miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej. 

13. Lista rankingowa Uczestników Projektu, jak i  lista rezerwowa udostępnione będą na stronie internetowej 

realizatora www.comt2012.org, oraz w siedzibie Biura Projektu: 

• do 03.10.2014 r. dla naboru pierwszego  

• do 03.11.2014 r. dla naboru drugiego  

• w/w terminy mogą ulec zmianie 

14. Każda osoba zostanie powiadomiona telefonicznie i/lub drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do 

udziału w Projekcie. 

15. Nadzór nad prawidłową realizacją projektu sprawuje Koordynator Projektu. 

 

§ 5 

Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie 

 

1. Wszelkie informacje dotyczące organizacji i realizacji szkoleń, oraz stażu dostępne będą w Biurze Projektu, 

oraz na stronie internetowej projektu. 

2. Szkolenia, oraz staże odbywać się będą zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Realizatora Projektu   

3. Udział Uczestników w szkoleniach jest obowiązkowy. Na szkoleniach prowadzona będzie lista obecności. 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmian terminów szkoleń/stażu i godzin, w których będą się 

one odbywać. 

5. Szkolenia obejmują: 

• 24 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych – w przypadku kursu j. angielskiego/portugalskiego 

• 16 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych – w przypadku przygotowania kulturowego 

6. Staże obejmują: 

• 14 dniowy pobyt stażowy [job shadowing] w ośrodku szkoleniowym SL Benfica w Seixtal 
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• Transport na miejsce stażu (dowóz na lotnisko, bilety lotnicze) 

• Wyżywienie 

• Noclegi 

7. Każdy Uczestnik ma prawo do:  

• udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu; 

• zgłaszania uwag dotyczących szkolenia, stażu, oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio 

Koordynatorowi Projektu; 

• oceny organizacji i przebiegu projektu za pomocą ankiet ewaluacyjnych przedstawionych przez 

Realizatora Projektu. 

8. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji 

wraz z wskazaniem przyczyny w terminie 3 dni od momentu jej zaistnienia. 

9. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania 

Uczestników do celów promocyjno-informacyjnych Projektu pod warunkiem, że fotografia, nagranie 

zostało wykonane w trakcie trwania szkolenia/kursu/stażu. Wyrażenie zgody na powyższe następuje wraz 

ze złożeniem dokumentów zgłoszeniowych. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Realizator projektu wymaga od Uczestników punktualności, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu/stażach i 

właściwego zachowania. 

2. Wraz ze złożeniem podpisu pod deklaracją uczestnictwa w projekcie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się 

z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień. Każdorazowa zmiana regulaminu wymaga powiadomienia Uczestnika za pomocą ogłoszenia 

na stronie www.comt2012.org . 

4. W przypadku wystąpienia sytuacji nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Koordynator 

Projektu na podstawie założeń Projektu oraz wytycznych dotyczących programu ERASMUS +. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2014 r. 

 

§ 7 

Załączniki 

 

1. Formularz zgłoszeniowy. 

 

 

Koordynator projektu 

Bartosz Kubica 

 

 
 


