
 
 
 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu  

pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”  

realizowanego pod patronatem  

Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu obejmującego cykl 

szkoleń i warsztatów pod nazwą „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, zwanego dalej 

„Akademią”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego,  

a Współorganizatorem Województwo Łódzkie.  

 

§1 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie: 

Projekt - projekt obejmujący cykl szkoleń i warsztatów pn. „Akademia Liderów Województwa 

Łódzkiego” 

Kandydat - osoba ubiegająca się o udział w Projekcie  

Uczestnik - osoba zakwalifikowana w wyniku rekrutacji do uczestnictwa w Projekcie  

Regulamin - niniejszy Regulamin rekrutacji do Projektu  

Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez Organizatora, która odpowiedzialna będzie 

za rekrutację i selekcję Kandydatów, składająca się z reprezentantów Organizatora.  

W pracach komisji może brać także udział przedstawiciel Współorganizatora Projektu.  

 

§ 2 

1. W Projekcie może uczestniczyć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a. posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego 

b. uzyska pełnoletność najpóźniej w dniu zakończenia rekrutacji  

c. nie ukończy 30. roku życia w dniu zakończenia rekrutacji. 

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału Kandydata w Projekcie jest pozytywna decyzja 

Komisji Rekrutacyjnej. 

 

 

§ 3 

1. Rekrutacja składa się z następujących etapów:  

a) rejestracja Kandydata wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej organizatora 

https://www.nist.gov.pl/, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. Formularz rejestracyjny aktywny będzie wyłącznie w wyznaczonym przez 

Organizatora terminie od dnia 3 listopada 2021r. do dnia 31 stycznia 2022r. 

b) analiza wypełnionych przez Kandydatów formularzy zgłoszeniowych odbywać się 

będzie w terminie od dnia 1 lutego 2022r. do dnia 7 lutego 2022r. i zakończy się 

wyborem Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej. 

c) do 14 lutego 2022r. Kandydaci wyłonieni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną 

poinformowani drogą mailową i/lub telefoniczną o jej terminie. Kandydaci  wyłonieni do 

https://www.nist.gov.pl/


 
 

rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązani do przesłania skanu legitymacji 

szkolnej/studenckiej/dowodu osobistego  najpóźniej do daty wyznaczonej rozmowy na 

adres: rekrutacja.alwl@nist.gov.pl. 

d) rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w dniach 15 lutego 2022r. - 24 lutego 

2022r., stacjonarnie lub zdalnie (on-line) 

e) o wynikach rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni w terminie do 

dnia 4 marca 2022r.  

f) Komisja może wyłonić maksymalnie pięciu Kandydatów na listę rezerwową  

g) pozostali Kandydaci biorący udział w procesie rekrutacji zostaną powiadomieni drogą 

mailową o jej wynikach w terminie do dnia 4 marca 2022r.  

 

§ 4 

1. Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie, jest zobowiązany do 

podpisania deklaracji uczestnictwa stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. Odmowa podpisania deklaracji oznacza rezygnację Kandydata z udziału 

w Projekcie.  

2. Na miejsce Kandydata, który: 

a) nie podpisał deklaracji uczestnictwa  

lub  

b) zrezygnował z udziału w Projekcie, jednak nie później niż po drugim zjeździe, 

zostanie zakwalifikowany do udziału w Akademii Kandydat z listy rezerwowej,  

o której mowa w § 3 lit. f.  

3. Po podpisaniu deklaracji uczestnictwa Kandydat uzyskuje status Uczestnika Projektu. 

 

§ 5 

1. Warunkiem uruchomienia Akademii jest wyłonienie w procesie rekrutacji nie mniej niż 

dziesięciu Kandydatów. 

2. Organizator zakłada, iż w Projekcie weźmie udział nie więcej niż dwudziestu sześciu 

Uczestników. 
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