
REGULAMIN  
 projektu „Być przedsiębiorczym – lekcje inspirujące”  

 
 

§1 
Słownik pojęć 

 
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 
Organizator – Gmina Wrocław Biuro Rozwoju Gospodarczego,  
Uczestnik – osoba zgłaszająca klasę do projektu 
Projekt – projekt „Być przedsiębiorczym – lekcje inspirujące” 
Mentor – praktyk biznesu prowadzący lekcje w ramach projektu 
Koordynator projektu – pracownik Biura Rozwoju Gospodarczego 
 
 

§2 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji szkół do projektu „Być przedsiębiorczym – lekcje 

inspirujące”. 
 

2. Dla Uczestnika lekcje są bezpłatne 
 

3. Budżet projektu jest zamknięty, a ilość lekcji w semestrze ograniczona. O przyjęciu do projektu 
decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

4. Czas realizacji projektu: 24 luty 2020 r. – 19 czerwiec 2020 r. 
 
 

§3 
Informacje o projekcie 

 
1. Projekt „Być przedsiębiorczym – lekcje inspirujące” realizowany jest w ramach Programu 

„Edukacja Przedsiębiorczości”, współtworzonego z Departamentem Edukacji, a jego celem jest 
popularyzacja kultury przedsiębiorczości i szerzenie wiedzy o współczesnym świecie. 
 

2. Projekt oferuje szkołom możliwość bezpłatnego skorzystania z wiedzy i doświadczenia 16 
Mentorów (praktyków) z różnych branż, których zadaniem jest – poprzez przygotowanie i 
przeprowadzenie lekcji przedsiębiorczości – zainspirowanie młodzieży do bycia przedsiębiorczym, 
wykazywania inicjatywy, aktywnego poszukiwania twórczych rozwiązań oraz planowania rozwoju 
zawodowego. 
 

3. Sylwetki Mentorów biorących udział w projekcie wraz z propozycjami tematów lekcji 

zamieszczone są na stronie https://www.wroclaw.pl/biznes/byc-przedsiebiorczym-lekcje-

inspirujace 

 
4. Każda przyjęta do projektu placówka oświatowa może skorzystać z 4 godzin lekcyjnych (45 min.) 

w ciągu trwania projektu. Na wniosek uczestnika projektu, istnieje możliwość zwiększenia liczby 
lekcji – decyduje o tym koordynator projektu na podstawie stopnie wykorzystania budżetu oraz 
dyspozycyjności Mentorów. 

 
 

§4 
Warunki uczestnictwa 

 
1. Do projektu mogą przystąpić wrocławskie publiczne placówki oświatowe: 

 
a) szkoły podstawowe (klasy 7 i 8) 
b) szkoły ponadpodstawowe (w tym szkoły zawodowe i technika). 

 

https://www.wroclaw.pl/biznes/byc-przedsiebiorczym-lekcje-inspirujace
https://www.wroclaw.pl/biznes/byc-przedsiebiorczym-lekcje-inspirujace


2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną na adres 

katarzyna.sokolowska@um.wroc.pl formularza zgłoszeniowego – opatrzonego datą oraz 

własnoręcznym podpisem – wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 
 

3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  w wersji elektronicznej, na stronie internetowej projektu: 

https://www.wroclaw.pl/biznes/byc-przedsiebiorczym-lekcje-inspirujace 

 
4. Zgłoszenia przyjmowane są od 24.02.2020 r. do 6.03.2020 r. 

 
5. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
6. O zakwalifikowaniu do projektu Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową. 

 
 

§5 
Obowiązki uczestnika 

 
1. Do obowiązków Uczestnika należy:  

 
- podanie aktualnych danych do kontaktu, 

- pozostawanie w stałym kontakcie z koordynatorem projektu (odbieranie maili, odpisywanie, 

łączność telefoniczna) w celu wspólnego ustalania terminu lekcji oraz ewentualnych jego zmian 

wynikających z przyczyn niezależnych, 

- wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej, której celem jest zebranie opinii i usprawnienie 

realizacji przyszłych projektów, 

- wyznaczenie zastępstwa na okoliczność dłuższej nieobecności (choroby, urlopu, etc.), 

gwarantującego sprawny przebieg projektu, 

- natychmiastowe informowanie koordynatora o odwołaniu lekcji lub jej braku z powodu 

nieobecności mentora, 

- zapewnienie sali do przeprowadzenia lekcji wraz ze sprzętem zgłoszonym przez Mentora 

(np.rzutnik), 

- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem lekcji, 

- opieka nad Mentorem podczas jego pobytu w szkole. 

 
2. Do obowiązków koordynatora należy: 

 
- pośredniczenie w wymianie informacji i ustaleń pomiędzy Mentorem a Uczestnikiem, 

- ustalanie harmonogramu zajęć i ich potwierdzanie u Uczestnika, 

- dokonywanie zamian wcześniej ustalonych i zaakceptowanych terminów lekcji, 

- proponowanie innych mentorów w wypadku zmiany terminu i niedostępności mentora 

wybranego pierwotnie. 

 
3. Koordynator ma prawo odmówić dalszego udziału w projekcie w przypadku notorycznego 

niedopełnienia obowiązków przez Uczestnika – wielokrotnego odwoływania zajęć oraz braku 
kontaktu mailowego i telefonicznego.  
 

 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24.02.2020 r. 
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