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Regulamin uczestnictwa w EUROPEJSKIM KONGRESIE FOTOWOLTAICZNYM 
realizowanym w ramach projektu „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”, nr umowy 
UDA-POKL.04.01.02-00-181/12-01 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

1. Regulamin uczestnictwa w EUROPEJSKIM KONGRESIE FOTOWOLTAICZNYM (Amsterdam 
22 – 26 września 2014) realizowanym w ramach Projektu „Fotowolt – fizyka techniczna  
dla ekoinżyniera”, zwany dalej „Regulaminem", określa warunki rekrutacji i uczestnictwa studentów 
kształcących się na kierunku zamawianym Fizyka techniczna od roku akademickiego 2012/2013. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

 projekcie – należy przez to rozumieć realizowany przez Politechnikę Lubelską w okresie 
7.05.2012 – 31.12.2015 Projekt pn. „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”,  
nr umowy UDA-POKL.04.01.02-00-181/12-01 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 kongresie – międzynarodowe wydarzenie konferencyjno – wystawiennicze pn.  EUROPEJSKI 
KONGRES FOTOWLTAICZNY – z dziedziny fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii,  
przewidziany do realizacji w ramach Zadania 4 projektu pn. Staże, do którego student został 
zakwalifikowany poprzez wypełnienie Załącznika nr 1 do Regulaminu.  

 kierunek objęty projektem – należy przez to rozumieć kierunek zamawiany Fizyka techniczna, 
objęty projektem w ramach naboru na stacjonarne studia I stopnia w roku akademickim 
2012/2013, 

 uczestniku kongresu/wyjazdu – należy przez to rozumieć studenta kierunku Fizyka techniczna, 
objętego projektem 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, 
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby 
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 
4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej  
na wiedzy. 
 
4. Okres realizacji Projektu (zgodnie z umową): 07.05.2012 r. – 31.12.2015 r. 

5. Europejski Kongres Fotowoltaiczny odbywa się w terminie 22 – 26 września 2014. Harmonogram 
jest dostępny na stronie organizatora kongresu: http://www.photovoltaic-conference.com/ 

6. Szczegółowy program wyjazdu zostanie podany przez organizatora przed wyjazdem. 

Rozdział II Uczestnicy zajęć 

Uczestnikami kongresu mogą być studenci studiów stacjonarnych I stopnia kształcący się na kierunku 
zamawianym Fizyka techniczna, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2012/2013  
i posiadają status uczestnika projektu „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”, na dzień 
podpisywania formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) 
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Rozdział III Zasady rekrutacji 

1. Liczba uczestników wyjazdu wynika z ilości złożonych formularzy zgłoszeniowych (Załącznik nr 1 
do Regulaminu). 

2. Podstawą kwalifikacji studentów do udziału w kongresie jest dobrowolne zgłoszenie chęci 
uczestnictwa w Biurze Projektu i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

3. W kongresie mogą wziąć udział osoby, które posiadają status uczestnika projektu  
i są zarejestrowane jako studenci kierunku zamawianego Fizyka techniczna. 

4. Rezygnacja studenta z wyjazdu po podpisaniu formularza zgłoszeniowego skutkuje zwrotem 
kosztów opłaty rejestracyjnej. 

Rozdział IV Realizacja wyjazdu na kongres 

1. Udział w kongresie jest bezpłatny. 

2. Warunkiem uczestnictwa w kongresie jest podpisanie przez studenta deklaracji uczestnictwa 
(Załącznik nr 2 do Regulaminu). 

3. Uczestnik kongresu zobowiązany jest do:  

 przekazania organizatorowi wyjazdu danych osobowych niezbędnych do zawarcia 
ubezpieczenia NNW (kserokopia dowodu osobistego) 

 posiadania ważnej karty europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ 
 przestrzegania regulaminu wyjazdu, prawa i zwyczajów obowiązujących w danym kraju 
 uczestnictwa w programie wyjazdu 
 zgłaszania organizatorowi wyjazdu zauważonych lub ewentualnych problemów 
 poinformowanie organizatora wyjazdu o ewentualnych chorobach, dolegliwościach  

i związanych z nimi zaleceniami lekarza oraz zażywanych lekach 
 przestrzegania godzin ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania 
 pokrycia kosztów szkód dokonanych przez uczestnika, szczególnie w miejscu zakwaterowania 

oraz w środku transportu 
 pokrycia kosztów zakwaterowania w innym niż przewidziane programem wyjazdu miejscu,  

w przypadku karnego wydalenia uczestnika z miejsca zakwaterowania 
 

4.  Obecność w modułach obejmujących program kongresu jest obowiązkowa. 

5. Podsumowaniem wyjazdu jest sprawozdanie sporządzone przez studenta (Załącznik nr 3  
do Regulaminu), złożone w terminie 7 dni od zakończenia wyjazdu, zatwierdzone przez Biuro 
Projektu.  

6. Niezłożenie sprawozdania, o którym mowa w pkt. 5 skutkuje zwrotem kosztów organizacji wyjazdu  
przez studenta na rachunek bankowy projektu. 

Rozdział V Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika Projektu, z mocą 
obowiązującą od 2.06.2014. 

2. Zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w sprawach 
nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
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Załącznik nr 1 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Europejski Kongres Fotowoltaiczny (22 – 26 września 2014, Amsterdam) 
 
 

Ja niżej podpisany(a), zgłaszam swój udział w EUROPEJSKIM KONGRESIE 

FOTOWOLTAICZNYM organizowanym w ramach Projektu „Fotowolt – fizyka techniczna 

dla ekoinżyniera”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Numer albumu PESEL 

  
Nazwisko i imię studenta  
Adres zameldowania  
E-mail/ telefon kontaktowy  
Wydział  Inżynierii Środowiska 
Kierunek zamawiany Fizyka techniczna 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997  
o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.). 

 

……………………………………………….. 

       Podpis studenta/-tki 
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Załącznik nr 2 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  

 

Ja niżej podpisany(a), deklaruję uczestnictwo w Europejskim Kongresie 

Fotowoltaicznym realizowanym w ramach Projektu „Fotowolt – fizyka techniczna  

dla ekoinżyniera”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Oświadczam, że: 

1) zobowiązuję się do: 

a)  przestrzegania zasady obowiązkowej frekwencji w panelach kongresu 

b) potwierdzania własnoręcznym podpisem dokumentów przedstawionych przez 

organizatora wyjazdu (listy obecności, odbioru posiłków) 

c) usprawiedliwienia każdej absencji, w szczególności honorowane będą zwolnienia 

lekarskie, karta leczenia szpitalnego, 

2)  spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, 

3) zostałem poinformowany(a), że wyjazd jest współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

4) będę czynnie uczestniczył w badaniach ankietowych przedstawionych przez organizatora 

wyjazdu, 

5) w przypadku zmiany danych teleadresowych niezwłocznie poinformuję o tym fakcie 

organizatora. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam ze dane zawarte  
w niniejszej Deklaracji uczestnictwa są zgodne z prawdą. 
 

Lublin, dn. 22.09.2014       ….………….……………………

        Podpis studenta/-tki 
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Załącznik nr 3 

SPRAWOZDANIE z WYJAZDU  

Imię i nazwisko uczestnika 
wyjazdu 

 

Nazwa wyjazdu Europejski Kongres Fotowoltaiczny 
Miejsce i termin wyjazdu Amsterdam, 22 – 26 września 2014 
Sprawozdanie z wyjazdu –
odniesienie do programu, 
tematyki, wskazanie efektów 
wyjazdu np. nowa wiedza, 
uzyskane kwalifikacje  
(min. 1500 znaków) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uwagi dot. wyjazdu  
 
 

Załączniki: 

1. Płyta CD/DVD zawierająca zdjęcia z kongresu (min. 20) 

 

 

….………….……………………

 Podpis studenta/-tki 

 

ZATWIERDZAM 

….………….…………………… 


