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realizowanego w ramach Programu Erasmus+ Akcji 2: Partnerstwa strategiczne 

 

nr umowy:  2016-1-PL01-KA202-026716  

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt „Wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspierania branży enologicznej 

w Europie” („Projekt”) jest realizowany w ramach Programu Erasmus+ Akcji 2: 

Partnerstwa strategiczne, finansowanego przez Komisję Europejską.  

2. Projekt realizowany jest przez X-Event Sp. z o.o. z siedzibą w Zbijowie Małym, Zbijów 

Mały 8, 26-503 Mirów (koordynatora) w partnerstwie z: 

 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Polska; Małopolskie; Kraków; 

al. Mickiewicza; 21 31-120 Kraków 

 Mendelova Univerzita v Brne; Republika Czeska; CZ064 - Jihomoravský kraj; Brno Sever; 

Zemedelska 1/1665 613 00 Brno Sever 

 X-Vin; Węgry; HU101 – Budapest; Budapest; Vorosvari ut 9/4; 1035 Budapeszt 

 Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy; Polska; Małopolskie; Gromnik; ul. Jana Pawła II 

11; 33-180 Gromnik 

 DITHEKET; Cypr; CY000 - Κύπρος (Kýpros); Platres; 4B OLYMBOU STR; 4820 Platres 

 DS Penina d.o.o.; Słowenia; SI016 – Spodnjeposavska; Tržišče; Telče 5a; 8295 Tržišče 

(partnerzy).  

3. Okres realizacji projektu: 01.12.2016 r. - 28.02.2019 r. 

4. Biuro Projektu mieści się: Zbijów Mały 8, 26-503 Mirów 

5. Regulamin rekrutacji („Regulamin”) określa kryteria i zasady rekrutacji, uczestnictwa i 

rezygnacji z udziału w projekcie, prawa i obowiązki uczestników, zasady organizacji 

mobilności oraz zasady zwrotu kosztów dojazdu. 

6. Działania zaplanowane w ramach projektu zgodne są z zasadą równości szans kobiet i 

mężczyzn. 

§ 2 Definicje 

Adres do korespondencji: X-Event Sp. z o.o., Zbijów Mały 8, 26-503 Mirów 

Adres e-mail: biuro@wszystkoowinie.pl  

Biuro Projektu – siedziba koordynatora,  

Mobilności/spotkania szkoleniowe (zawodowe) – proces aktualizowania i pogłębiania wiedzy oraz 

umiejętności związanych z wykonywanym zawodem. W ramach niniejszego Projektu doskonalenie 

zawodowe będzie realizowane poprzez:  

 opracowanie Bazy Wiedzy dostępnej on-line  

 opracowanie kursu pilotażowego zgodnie z zapisami projektu 

 organizację 12 szkoleń/ mobilności  

Kandydat/kandydatka – osoba (K/M) ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na 

podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 

Organizator Mobilności – Koordynator i/lub Organizacja Przyjmująca. 

Koordynator - X-Event Sp. z o.o., Zbijów Mały 8, 26-503 Mirów, NIP: 799-196-27-54. 

mailto:biuro@wszystkoowinie.pl
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Partnerzy Projektu:  

 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Polska; Małopolskie; 

Kraków; al. Mickiewicza; 21 31-120 Kraków 

 Mendelova Univerzita v Brne; Republika Czeska; CZ064 - Jihomoravský kraj; 

Brno Sever; Zemedelska 1/1665 613 00 Brno Sever 

 X-Vin; Węgry; HU101 – Budapest; Budapest; Vorosvari ut 9/4; 1035 Budapeszt 

 Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy; Polska; Małopolskie; Gromnik; ul. Jana 

Pawła II 11; 33-180 Gromnik 

 DITHEKET; Cypr; CY000 - Κύπρος (Kýpros); Platres; 4B OLYMBOU STR; 

4820 Platres 

 DS Penina d.o.o.; Słowenia; SI016 – Spodnjeposavska; Tržišče; Telče 5a; 8295 

Tržišče 

 

Projekt – „Wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspierania branży enologicznej w Europie” 

realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, finansowany ze środków Komisji Europejskiej w 

ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne. Projekt realizowany jest w ramach 

umowy nr 2016-1-PL01-KA202-026716 podpisanej z Narodową Agencją Programu Erasmus+ 

Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji w Warszawie.  

Strona internetowa Projektu – www.wszystkoowinie.pl , na której będą zamieszczane wszelkie 

informacje dla uczestników oraz Baza Wiedzy, słownik i dostęp do aplikacji mobilnej oraz kursów on-

line.  

Uczestnik/Uczestniczka  – osoba, która spełnia wymogi formalne i w wyznaczonym terminie złoży 

wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne oraz pozytywnie przejdzie proces rekrutacji 

Organizacja Wysyłająca – Partner Projektu  (w tym koordynator) wysyłający na spotkania 

szkoleniowe osoby powiązane formalnie (swoich pracowników, członków, wolontariuszy etc.). 

Organizacja Przyjmująca – Partner Projektu (w tym koordynator) przyjmujący uczestników na 

spotkania szkoleniowe, organizujący lub współorganizujący działania związane z mobilnościami. 

Spotkanie szkoleniowe C1-C12- Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami w 

ramach Projektu, w tym: 

C1 – Spotkanie szkoleniowe Węgry, Winnica Petreny , wrzesień/październik 2017 

C2 - Spotkanie szkoleniowe Słowenia, Winnica Slapsak, grudzień 2017 

C3 - Spotkanie szkoleniowe Węgry, Winnica Petreny, luty/marzec 2017 

C4 - Spotkanie szkoleniowe Czechy, Uniwersytet, marzec/kwiecień 2017 

C5 - Spotkanie szkoleniowe Polska, winnice małopolski, czerwiec 2017  

C6 - Spotkanie szkoleniowe Cypr, Throdos, maj/czerwiec 2017 

C7 - Spotkanie szkoleniowe Słowenia, Winnica Slapsak, czerwiec/lipiec 2017 

C8 - Spotkanie szkoleniowe Węgry, Winnica Petreny, luty/marzec 2018 

C9 - Spotkanie szkoleniowe Czechy, Uniwersytet, kwiecień/maj 2018 

C10 - Spotkanie szkoleniowe Polska, lipiec/sierpień 2018 

C11 - Spotkanie szkoleniowe Słowenia, Winnica Slapsak, wrzesień 2018 

C12 - Spotkanie szkoleniowe Cypr, Throdos, wrzesień/październik 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wszystkoowinie.pl/


 

„Wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspierania branży enologicznej w Europie” 
 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach  Programu Erasmus+ 

 

                  

               

X-event Sp. z o.o. 

Zbijów Mały 8 

026-503 Mirów 

§ 3 Cel i założenia projektu 

1. Projekt przewiduje realizację programu doskonalenia zawodowego i praktycznego dla osób 

pracujących i planujących podjąć pracę branży winiarskiej z terenu całej Polski. 

2. Projekt ma na celu rozwój zawodowej edukacji w branży enologicznej przy uwzględnieniu 

zasad permakultury (upraw zgodnych z naturalnymi procesami i koegzystencją roślin), wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii i najnowszych  standardów międzynarodowych. 

 

§ 4 Uczestnicy projektu 

1. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i 

spełniają następujące warunki:  

a) mają ukończone 18 lat; 

b) są formalnie powiązane z którymkolwiek z partnerów projektu lub koordynatorem (Uczestnik 

musi być członkiem, pracownikiem, współpracownikiem, wolontariuszem jednej z organizacji 

partnerskich); 

c) są aktywne zawodowo w branży enologicznej/winiarskiej;  

d) posiadają motywację i potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 

§ 5 Procedura rekrutacyjna 

1. Proces rekrutacji uwzględniać będzie zasadę równych szans, w tym równości płci.  

2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu uzyskania określonej liczby 

uczestników/czek, na dane szkolenie wyjazdowe.  

3. Rekrutacja może zostać zawieszona wcześniej, jeżeli ilość zgłoszeń kandydatów spełniających 

wymogi formalne przekroczy 120% możliwej do przyjęcia liczby uczestników/czek (to jest 15 osób). 

O tym fakcie Kandydaci będą informowani telefonicznie lub/i mailowo oraz poprzez stronę 

internetową Projektu. 

4. Po zawieszeniu naboru formularze będą przyjmowane, ale Kandydaci spełniający wymogi 

formalne będą wpisywani na utworzoną listę rezerwową. 

5. Rekrutacja obejmuje następujące etapy:  

a) I etap rekrutacji:  

 wypełnienie formularza rekrutacyjnego (przykład: załącznik nr 1) dostępnego on-

line na stronie internetowej projektu: www.wszystkoowinie.pl lub na fanpage 

projektu, wysłanego pocztą na adres e-mail lub dostępnego w formie papierowej u 

każdego z partnerów projektu, 

 dostarczenie wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail, formularza 

on-line lub osobiście do biura Projektu wydrukowanego i podpisanego formularza 

rekrutacyjnego. 

b) II etap rekrutacji:  

 weryfikacja czy Kandydat/Kandydatka spełnia warunki uczestnictwa w projekcie 

opisane w niniejszym regulaminie,  

 utworzenie listy rankingowej zakwalifikowanych do Projektu wraz z listą 

rezerwową. 

c) III etap rekrutacji:  

 telefonicznie i / lub mailowe  powiadomienie Kandydatów/Kandydatek o 

zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie i o terminie rozpoczęcia planowanych 

działań, 

 zapoznanie się przed wyjazdem na mobilności z zapisami Regulaminu 

Uczestnictwa, zapisami Porozumienia o Programie Zajęć w ramach mobilności 

http://www.wszystkoowinie.pl/
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C1-C12 (wzór: załącznik nr 2),  Słownikiem pojęć oraz informacjami o kraju 

mobilności i innymi dokumentami udostępnionymi przez Koordynatora i Partnera 

 zadeklarowanie (i weryfikacja) oraz podpisanie Potwierdzenie formalnego 

powiązania z Organizacją Wysyłającą (wzór: załącznik nr 3) oraz Zaświadczenia 

o uczestnictwie (wzór: załącznik nr 4). 

6. Kandydat/ka przekazuje swoje dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych; Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm. na potrzeby przeprowadzenia 

rekrutacji, realizacji Projektu i działań ewaluacyjnych oraz kontrolnych zgodnie z Oświadczeniem 

(wzór: załącznik nr 5). 

7. W celu zakwalifikowania osób do projektu powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w skład 

której wejdzie Kierownik oraz przedstawiciel odpowiedniego Partnera (Organizacji Wysyłającej) z 

ramienia którego występuje Kandydat/ka.   

8. Wyboru uczestników dokonuje się, biorąc pod uwagę kryteria formalne:  

 wiek powyżej 18 r. życia,  

 chęć podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych w obszarze nauczania 

zawodu. 

9. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymogi formalne niż założono w 

Projekcie, przewiduje się dodatkowe kryteria rekrutacji, za które przyznawana będzie wskazana 

poniżej liczba punktów: 

W przypadku mobilności C1-C7: kandydat jest zawodowo związany z pracą w branży enologicznej 

dłużej niż 5 lat (tak: 0 pkt., nie: 10 pkt.) 

W przypadku mobilności C8-C12: kandydat jest zawodowo związany z pracą w branży enologicznej 

krócej niż 1 rok (tak: 10 pkt., nie: 0 pkt.) 

10. Komisja rekrutacyjna dokona kwalifikacji do projektu biorąc pod uwagę spełnianie kryteriów 

formalnych, w przypadku liczby chętnych przekraczających dostępną liczbę miejsc - liczbę 

uzyskanych punktów podczas oceny merytorycznej. W przypadku kiedy dwie osoby otrzymają tą 

samą liczbę punktów decydować będzie kolejność wysłania zgłoszenia. 

11. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

12. Kandydaci, którzy nie spełnią wymogów formalnych będą informowani mailowo lub 

telefonicznie. 

13.  Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, lecz z powodu zastosowania dodatkowych 

kryteriów rekrutacji nie zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie, dostaną mailową lub/i 

telefoniczną informację o zakwalifikowaniu się na listę rezerwową. 

14.  Kandydat wysyłając zgłoszenie akceptuje postanowienia Regulaminu oraz Porozumienia o 

Programie Zajęć dostępnego na stronie internetowej Projektu oraz w dokumentacji Partnerów.  

 

§ 6 Zakres i organizacja mobilności 

1. Projekt, o którym mowa w § 1 pkt.1, zakłada wsparcie w formie następujących działań:  

a) DZIAŁANIE I: badania ewaluacyjne ex-ante polegające na wypełnieniu ankiety badającej poziom 

wiedzy i umiejętności Uczestników. 

 

b) DZIAŁANIE II: 5-DNIOWE SPOTKANIA SZKOLENIOWE C1-C12 (5 dni x 8 godzin 

szkoleniowych na każde spotkanie szkoleniowe). Szkolenia będą odbywać się w miejscach i 

terminach zgodnych z harmonogramem opisanym w §2). Tematyka spotkań szkoleniowych obejmie 

zagadnienia opisane w Porozumieniach o programie zajęć zgodnie z załącznikiem nr 2)  

 

c) DZIAŁANIE III: badanie ewaluacyjne ex-post (ankieta lub wywiad kwestionariuszowy) badające  

przyrost wiedzy/umiejętności Uczestnika oraz poziom/ jakość mobilności i zgodność z 

Porozumieniem o Planie Zajęć.  
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2.  Zajęcia będą odbywać się w tygodniu i/lub w dni wolne od pracy. Program obejmie 40 godzin 

i uwzględnia:  

- zapoznanie się z rozwiązaniami organizacyjnymi,  

- stosowanie nowoczesnych technologii i narzędzi, w tym informatycznych,  

- realizację zagadnień teoretycznych i praktycznych, tak, aby uczestnicy /czki  mogli zapoznać się z 

kolejno następującymi po sobie etapami procesu uprawy i produkcji, zgodnie z Planem Zajęć podczas 

każdego szkolenia 

3.  Każdemu uczestnikowi zostanie przydzielony opiekun oddelegowany przez Organizację 

Przyjmującą, u którego odbywać będzie się szkolenie. Warunkiem pozytywnego zaliczenia mobilności 

i uzyskania certyfikatu jest:  

 frekwencja na poziomie 100%,  

 pozytywna ocena opiekuna 

4. W trakcie zajęć uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie.  

5. Godzina dydaktyczna liczy 45 min. Godzina praktyki to godzina zegarowa i liczy 60 minut.  

6. Zajęcia odbywać się będą w miejscach wyznaczonym przez Organizację Przyjmującą, zgodnie 

z przyjętym programem i harmonogramem zajęć, który zostanie przekazany uczestnikom przed 

rozpoczęciem zajęć. Koordynator zastrzega sobie możliwość zmiany dni lub godzin objętych 

harmonogramem, o czym uczestnicy zostaną poinformowani osobiście lub za pomocą poczty 

elektronicznej lub telefonicznie. 

7. Koordynator zastrzega sobie prawo odwołania spotkania szkoleniowego na 7 dni przed 

planowanym terminem rozpoczęcia, jeśli na dany termin zgłosi się zbyt mała liczba osób lub z 

przyczyn niezależnych od Koordynatora lub Organizacji Przyjmującej uniemożliwiających realizację 

zajęć lub całego spotkania.  

 

§ 7. Prawa Uczestniczki/ka 

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty udziału Uczestników w projekcie pokrywa 

Organizator Mobilności i/lub Organizacja Przyjmująca w ramach funduszy otrzymanych ze środków 

Komisji Europejskiej. 

2. Uczestnik/czka w trakcie odbywania warsztatów i praktyk ma zapewnione:  

 Wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje); 

 Nocleg – dotyczy tylko osób dojeżdżających min. 100 km, 

 zwrot kosztów dojazdu  

 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania mobilności,  

 opiekuna praktyk,  

 materiały szkoleniowe w tym programu Spotkania Szkoleniowego i wydruki prezentacji 

(jeśli dotyczy). 

3. Każdy Uczestnik/czka ma prawdo dostępu do portalu projektu: 

www.wszystkoowinie.pl/bazawiedzy, który zostanie uruchomiony jako wsparcie procesu kształcenia. 

Na portalu dostępne będą:  

 baza wiedzy oraz prezentacje multimedialne dotyczące najnowszych osiągnięć, zastosowań 

technicznych, organizacyjnych i technologicznych w obszarach zawodowych objętych 

Projektem, 

 blog/forum z możliwością dzielenia się informacjami  

 kurs on-line 

 Neswletter – bieżące informacje o projekcie, newsy z obszaru branży enologicznej, 

 FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, 

 Wzory dokumentów rekrutacyjnych i merytorycznych itp. 
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§ 8. Obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik podpisując/wysyłając on-line formularz rekrutacyjny oświadcza, że zapoznał 

się z regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia. 

2. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim udział 

zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  

 punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektu, 

w tym uczestnictwa w 100% zajęć szkoleniowych,  

 złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, a także na oświadczeniu o 

uczestnictwie w szkoleniu i zaświadczeniu o formalnym powiązaniu z Organizacją 

Wysyłającą, 

 wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych i testów,  

 bieżącego informowania (drogą mailową i telefonicznie) Organizatora Mobilności o 

wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie,  

 niezwłocznego zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, 

w tym danych adresowych.  

4. Organizator Mobilności dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika w 

zajęciach z przyczyn spowodowanych tzw. siłą wyższą tj.  chorobą lub ważnymi 

sytuacjami losowymi. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie 

Organizatora Mobilności w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności.  

5. Organizator Mobilności zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników 

Projektu w przypadku rażącego naruszenia porządku organizacyjnego lub regulaminu. 

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, rezygnacji z udziału w Projekcie na 

mniej niż 14 dni przed planowanym spotkaniem szkoleniowym lub skreślenia z listy 

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność kosztową i ma obowiązek zwrócić poniesione 

przez Koordynatora lub Organizację Przyjmującą wydatki związane z jego uczestnictwem 

w tym koszty biletów lotniczych/ kolejowych, koszty ubezpieczenia, koszty rezerwacji 

hoteli i cateringu, etc. Zwrot kosztów jego uczestnictwa następuje w terminie 7 dni od 

daty otrzymania wezwania, na konto Koordynatora lub Organizacji Przyjmującej podane 

wraz z kwotą do wiadomości Uczestnika mailowo lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej.   

7. W trakcie realizacji praktyk każdy uczestnik/czka ma obowiązek prowadzenia dziennika 

mobilności w celu ułatwienia prowadzenia monitoringu mobilności i ewaluacji. 

8. Po zakończeniu udziału w mobilności każdy uczestnik powinien opracować prezentację – 

relację z uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowym.   

9. Uczestnik zapozna się z przygotowanym we współpracy z organizacjami partnerskimi, 

materiałami dotyczącymi życia zawodowego i kulturalnego, a także warunkami 

panującymi w kraju goszczącym. 

10. Uczestnik zapozna się z materiałami przygotowanymi przez Organizatora Mobilności w 

tym z danymi dotyczącymi konsulatu, ambasady oraz numeru ubezpieczenia i telefonu 

kontaktowego do firmy ubezpieczającej.  

11. Uczestnik podaje dobrowolnie dane niezbędne do ubezpieczenia w czasie wyjazdu 

szkoleniowego takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dokumentu tożsamości 

oraz PESEL.  
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12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wykłady, szkolenia i warsztaty mogą odbywać się 

w języku angielskim, dlatego też uczestnik zapozna się ze słownikiem podstawowych 

pojęć winiarskim na potrzeby szkolenia zawodowego udostępnionym przez Koordynatora 

Projektu.  

13. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i przyjmuje do wiadomości, że 

w czasie mobilności może być ujęty na materiałach audiowizualnych. Uczestnik, który nie 

wyraża na to zgody jest zobowiązany poinformować o tym Organizację Przyjmującą.  

14. Uczestnik podaje dobrowolnie swój adres e-mail i numer telefonu oraz zapozna się z 

imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu oraz adresem e-mail osoby odpowiedzialnej z 

ramienia organizacji przyjmującej tj.: 

 dla Słowenii: Andrej Spalsak, +38 640 221 908, andrej@domaine-slapsak.com  

 dla Węgrier: Attila Petreny, +36 205 573 699, petrenyattila@gmail.com 

 dla Cypru: Yioula Papakyriacou, tel. +36 799 427 980, 

yioula@ypmbusinessconsultants.com 

 dla Polski: Blanka Byrska, tel. +48 600 961 147, blanka.byrska@interia.pl   

 dla Czech: Ivo Ondrášek, +420519367242,  ivo.ondrasek@mendelu.cz  

 

15. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz wykonywać zalecenia 

przydzielonego mentora/ opiekuna, w tym dotyczące części szkoleniowej, warsztatowej i 

ewaluacyjnej.  

16. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia ankiety ex-ante oceniającej poziom jego 

wiedzy przed rozpoczęciem szkolenia. Ankieta zostanie udostępniona w wersji 

elektronicznej lub papierowej przez Koordynatora lub Organizację Przyjmującą.  

17. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia ankiety ex-post dotyczącej rozwoju 

zawodowego i osobistego, osiągniętego podczas mobilności. Ankieta zostanie 

udostępniona w wersji elektronicznej lub papierowej przez Koordynatora lub Organizację 

Przyjmującą.  

18. Uczestnik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby szkolenie zakończyło się 

sukcesem. 

19. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad i przepisów Organizacji Przyjmującej, 

przyjętych w niej  godzin pracy, kodeksu postępowania oraz zasad zachowania poufności. 

20. Uczestnik zobowiązuje się informować Organizację Wysyłającą i Organizację 

Przyjmującą o wszelkich problemach lub zmianach dotyczących szkolenia 

21. Uczestnik podpisując/ wysyłając formularz zgłoszeniowy pocztą elektroniczną, tradycyjną 

lub on-line, potwierdza zapoznanie się i akceptację z niniejszego regulaminu.  

 

§ 9. Zasady zwrotu kosztów dojazdu 

1. Organizator Mobilności co do zasady organizuje transport uczestników z siedziby 

Organizacji Wysyłającej do siedziby Organizacji Przyjmującej w ramach poszczególnych 

działań C1-C12.  

2. W przypadku, kiedy transport nie jest organizowany uczestnikom przysługuje zwrot 

kosztów dojazdu w kwotach i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

Refundacją kosztów dojazdu objęci są uczestnicy dojeżdżający z miejscowości oddalonej 

minimum 100 km od miejsca spotkania szkoleniowego.  

mailto:%22Andrej%20Slap%C5%A1ak%22%20%3Candrej@domaine-slapsak.com%3E
mailto:%22Attila%20Petreny%22%20%3Cpetrenyattila@gmail.com%3E
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3. Uczestnicy projektu otrzymują zwrot kosztów przejazdu w obie strony: z miejsca siedziby 

Organizacji Wysyłającej do miejsca odbywania się zajęć w wysokości określonej dla trasy 

zgodnie z zasadami programu Erasmus+.  

4. Koszty podróży samochodem prywatnym zwracane są na podstawie upoważnienia do 

korzystania z samochodu wraz z rachunkiem bankowym na który ma zostać przekazana 

kwota.  

5. Refundacja kosztów dojazdu będzie dokonywana na konto bankowe Uczestnika lub w 

gotówce, w terminie do 14 dni od daty wpływu do Biura kompletu dokumentów. 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu. 

2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie” należy do 

koordynatora - w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Narodowej 

Agencji Programu Erasmus+ oraz umowy z Narodową Agencją. 

3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 

niniejszym regulaminem, należą do kompetencji Kierownika Projektu oraz Grupy Sterującej.  

4. Koordynator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie 

poinformuje uczestników na stronie internetowej projektu www.wszystkoowinie.pl  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2017 roku.  

 

 

 

Załączniki:  

załącznik nr 1: przykład formularza rekrutacyjnego 

załącznik nr 2: Porozumienia o Programie Zajęć w ramach mobilności C1-C12 ,   

załącznik nr 3: Potwierdzenie formalnego powiązania z Organizacją Wysyłającą  

załącznik nr 4: Zaświadczenia o uczestnictwie  

załącznik nr 5: Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych  

 

 

 

http://www.wszystkoowinie.pl/
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Załącznik nr 1: wzór formularza rekrutacyjnego 

 
1. Twój adres e-mail: …………………………… 

 

2. Twoje imię i nazwisko: ………………………. 

 
 

3.  Twoja płeć * : 

 Kobieta 

 Mężczyzna 

 
4.  Twój wiek * : 

 19-25 lata 

 26-35 lat 

 36-45 lat 

 46-55 lat 

 powyżej 55 lat 

 
5.  Twoje wykształcenie/stopień naukowy* : 

 Student/Uczeń 

 Podstawowe 

 Zawodowe 

 Techniczne 

 Licencjat 

 Wyższe 

 
6.  Twój kraj zamieszkania * :  ……………………………….. 

 
7.  Jaki jest Twój status zawodowy? 

 Uczę się/studiuję 

 Pracuję 

 Studiuję i pracuję 

 Bezrobotny/a 

 Emeryt/rencista 

 Inne: ……………………………… 
 

8.  Jak długo pracujesz w winnicy/ interesujesz się branżą winiarską? * 

 mniej niż 3 miesiące 

 od 3 miesięcy do 6 miesięcy 

 od 6 miesięcy do 12 miesięcy 

 od 1 roku do 3 lat 

 od 3 do 5 lat 

 powyżej 5 lat 

 
 

9. Organizacja Wysyłająca: ……………………………… 
 

 

Uwaga: wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu 

REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „Wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspierania 

branży enologicznej w Europie 
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Załącznik nr 2: Porozumienia o Programie Zajęć w ramach mobilności C1-C12 (przykład, 

kolejne dokumenty dotyczące C2-C12 do wglądu) 

 

 

Porozumienie o Programie Zajęć dotyczące zapewnienia jakości mobilności/ Training 

Agreement on Mobility Quality Assurance  

działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami w ramach Projektu  Wykorzystanie 

nowoczesnych technologii do wspierania branży enologicznej w Europie 

/ of the Learning/ teaching/ training activities in the Project The use of modern technology to support 

the oenological sector in Europe 

 

 

 

 

 

1. Nazwa/Name: Spotkanie Szkoleniowe C1 

Data rozpoczęcia działania/ Activity start date: …………………… 

Data zakończenia działania / Activity end date: …………………... 

Miejsce działania / Location:  Węgry 2   

Cel działania / Purpose of the activities: szkolenie, Rezultat pracy intelektualnej O6  

Efekty/ Effects: 

 

 

1. Moduł  I:  metody i techniki zbioru owoców. 

- uczestnik zna metody i techniki zbioru owoców; 

- uczestnik umie określić termin zbioru; 

- uczestnik zależnie od sytuacji umie zastosować właściwe metody i techniki zbioru; 

- uczestnik umie zorganizować logistykę zbiorów ręcznych i maszynowych; 

- uczestnik umie stosować zasady BHP obowiązujące podczas zbioru i transportu owoców; 

- uczestnik potrafi zabezpieczyć owoce podczas zbioru i transportu (przed utlenianiem, 

wzrostem temperatury); 

 

2. Moduł  II:   ocena i selekcja gron. 

- uczestnik umie zbadać parametry owoców (ph, kwasowość, cukier); 

- uczestnik umie ocenić poziom dojrzałości gron; 

- uczestnik zna techniki selekcji gron i jagód; 

- uczestnik potrafi zdecydować czy grona wymagają selekcji i na którym etapie zbioru ta 

selekcja ma się odbywać; 

- uczestnik potrafi ocenić  i zakwalifikować poszczególne partie owoców do określonej 

metody przerobu i produktu końcowego; 

- uczestnik potrafi zabezpieczyć owoce podczas procesu przerobu oceny i selekcji; 

 

 

3. Moduł  III: dobór wielkości zbiorników do fermentacji i maceracji wina. 

- uczestnik umie prawidłowo do zastosowanej technologii przetwarzania dobrać kadzie i 

zbiorniki; 

- uczestnik zna wady i zalety poszczególnych typów zbiorników oraz wpływ materiałów z 

których są wykonane zbiorniki (szkło, stal, tworzywa sztuczne, drewno) na produkt 

końcowy i przebieg procesu; 
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- uczestnik ma wiedzę w zakresie chłodzenia zbiorników fermentacyjnych i wpływu 

temperatury na proces i jakość produktu; 

- uczestnik umie zaplanować wielkość zbiorników do wielkości i metod produkcji; 

 

 

4. Moduł  IV:  odszypułkowanie owoców. 

- uczestnik potrafi prawidłowo ocenić dojrzałość szypułek; 

- uczestnik zna i obsługuje urządzenia do odszypułkowania;   

- uczestnik zna wpływ dodania/pozostawienia szypułek w procesie maceracji na jakość 

produktu; 

- uczestnik umie zabezpieczyć grona podczas odszypułkowania (przed utlenianiem, 

wzrostem temperatury); 

 

5. Moduł  V:  Maceracja. 

- uczestnik umie zastosować odpowiednią technikę maceracji do zaplanowanego stylu 

wina; 

- uczestnik zna i umie zastosować techniki zabezpieczenia miazgi przed utlenieniem 

(środki, zbiorniki); 

- uczestnik potrafi przeprowadzić macerację wspomaganą środkami biologicznymi i 

chemicznymi; 

- uczestnik potrafi dobrać odpowiedni sprzęt do zamierzonego sposobu maceracji; 

- uczestnik potrafi dobrać czas maceracji do jakości surowca i do zamierzonego stylu wina; 

- uczestnik potrafi dobrać techniki utrzymywania pożądanej temperatury podczas przebiegu 

maceracji; 

 

 

6. Moduł  VI:  Fermentacja. 

- uczestnik potrafi dobrać i zastosować drożdże i odżywki do danego surowca i 

zamierzonego stylu wina; 

- uczestnik potrafi dobrać i stosować dodatkowe środki uszlachetniające podczas 

fermentacji; 

- uczestnik zna techniki kontroli i utrzymania temperatury podczas fermentacji; 

- uczestnik umie dobrać i zastosować odpowiednią technologię do założonego stylu wina; 

- uczestnik jest zaznajomiony z zagrożeniami w czasie prowadzenia fermentacji; 

- uczestnik umie określić przebieg i etapy procesu fermentacji; 

- uczestnik zna metody postępowania w czasie wadliwego przebiegu fermentacji; 

- uczestnik potrafi przeprowadzić FJM i zna sposoby jej kontroli; 

 

 

7. Moduł  VII:  Tłoczenie. 

- uczestnik zna wpływ procesu tłoczenia na jakość i styl wina; 

- uczestnik umie dobrać technikę tłoczenia w zależności od jakości i przeznaczenia 

surowca; 

- uczestnik potrafi rozdzielić frakcję podczas tłoczenia; 

- uczestnik potraf dobrać odpowiednią prasę do zastosowanej technologii i ilości surowca 

(ciąg technologiczny); 

- uczestnik zna i potrafi zastosować środki ochrony przed utlenianiem podczas procesu 

tłoczenia; 
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8. Moduł  VIII:  Sprzęt stosowany w winiarni; jego wady i zalety. 

- uczestnik potrafi zaplanować budżet na wyposażenie winiarni; 

- uczestnik potrafi dobrać odpowiedni sprzęt do każdego etapu winifikacji; 

- uczestnik zna wpływ wad i zalet zastosowanych materiałów w urządzeniach używanych w 

winiarni (drewno, stal, szkło, tworzywa sztuczne); 

- uczestnik potrafi dobrać odpowiedni sprzęt pod względem zaawansowani 

technologicznego; 

 

 

9. Moduł  IX: Prasy - ich wady i zalety. 

-  uczestnik zna rodzaje pras i potrafi wymienić i scharakteryzować zalety i wady 

poszczególnych typów pras; 

- uczestnik zna zasady przeprowadzenia procesu prasowania (zaplanować cykle prasowania 

etc.); 

- uczestnik umie oddzielić poszczególne frakcje podczas prasowania; 

- uczestnik zna podstawy zasad BHP przy prasowaniu; 

 

 

10. Moduł  X: Wytłaczanie moszczu z owoców i działania za pomocą enzymów. 

- uczestnik zna substancje wpływające na proces maceracji i uzysk soku z maceracji; 

- uczestnik umie zabezpieczyć produkt przed utlenianiem; 

- uczestnik umie dla poszczególnych frakcji moszczu zaplanować proces przetwarzania; 

- uczestnik zna enzymy i ich wpływ na pozyskiwanie soku; 

- uczestnik zna czynniki i dodatki wpływające na sedymentację moszczu; 

- uczestnik zna wpływ procesu i dodatków na potencjał aromatyczny wina; 

 

 

11. Moduł  XI: Ekologiczna gospodarka odpadami (wytłoki z prasy, łozy, woda z mycia 

zbiorników, osady etc.). 

- uczestnik zna dodatkowe zastosowania odpadów w gospodarstwie; 

- uczestnik umie wykorzystać min. wytłoki z pras, łozy etc.; 

- uczestnik zna zasady prawne i wymogi odnośnie utylizacji odpadów; 

- uczestnik zna przepisy prawne dotyczące przetwarzania odpadów; 

 

 

12. Moduł  XII:  Przygotowanie, dezynfekcja winiarni i sprzętu. 

- uczestnik umie stosować odpowiednie środki do dezynfekcji; 

- uczestnik zna środki chemiczne dozwolone w winiarstwie i umie je dawkować; 

- uczestnik zna i umie obsługiwać urządzenia i maszyny do czyszczenia i dezynfekcji; 

- uczestnik zna przepisy odnośnie stosowania środków czyszczących i dezynfekujących;; 

- uczestnik zna biologiczne i alternatywne środki i metody dezynfekcji i czyszczenie winiarni 

i jej wyposażenia; 

- uczestnik umie dobrać sposoby aplikacji środków do sprzętu i pomieszczeń; 

- uczestnik zna zasady BHP obchodzenia się ze środkami dezynfekcyjnymi i czyszczącymi; 

 

 

13. Moduł  XIII:  Obróbka młodego wina. 

- uczestnik potrafi zaplanować proces obróbki młodego wina; 

- uczestnik potrafi przeprowadzić stabilizację wina; 

- uczestnik potrafi przeprowadzić korektę młodego wina; 

- uczestnik potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów; 

 



 

„Wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspierania branży enologicznej w Europie” 
 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach  Programu Erasmus+ 

 

                  

               

X-event Sp. z o.o. 

Zbijów Mały 8 

026-503 Mirów 

 

14. Moduł  XIV:  Zabiegi/czynniki/parametry wpływające na styl i charakter wina. 

- uczestnik potrafi przeprowadzić battonage; 

- uczestnik potrafi dobrać temperaturę przerobu do stylu wina; 

- uczestnik potrafi dobrać drożdże do stylu wina, przeprowadzić odkwaszanie, szaptalizację; 

- uczestnik potrafi zaplanować przeprowadzić dojrzewanie w beczce; 

- uczestnik zna przepisy i normy jak stosować środki i zabiegi w czasie winifikacji; 

- uczestnik stosuje wiedzę na temat starzenia i korekty wina (chipsy, klepki); 

- uczestnik potrafi przeprowadzić kupaż; 

- uczestnik analizuje zapotrzebowanie i oczekiwania konsumentów na danym rynku; 
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załącznik nr 3: Potwierdzenie formalnego powiązania z Organizacją Wysyłającą  

 

 

Potwierdzenie formalnego powiązania z Organizacją Wysyłającą, Uczestnika działań 

związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami w ramach Projektu Wykorzystanie 

nowoczesnych technologii do wspierania branży enologicznej w Europie 

/ Confirmation of formal relations with the Sending Organization for Participant of the 

Learning/ teaching/ training activities in the Project The use of modern technology to support the 

oenological sector in Europe 

 

Nazwa/Name: ……………………..…………………… 

Data rozpoczęcia działania/ Activity start date: …………………….. ……………… 

Data zakończenia działania / Activity end date: ……………………..………………… 

Miejsce działania / Location: ……………………..……………………..………..………… 

Cel działania / Purpose of the Activity: …………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i adres e-mail Uczestnika/Name, surname and e-mail address of the Participant:  

……………………………………………………………………………. 

 

Potwierdzam powiązania formalne z Organizacją Wysyłającą/ I confirm formal relations with the 

Sending Organization. 

Imię, nazwisko i adres  e-

mail Uczestnika/ Name, 

surname and the e-mail 

address of the Participant 

Podpis Uczestnika/ 

signature of Participant 

Nazwa i adres 

Organizacji 

Wysyłającej/ Name 

and address of the 

Sending Organization 

Podpis przedstawiciela 

Organizacji 

Wysyłającej/ Signature 

of the Sending 

Organization 
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załącznik nr 4: Zaświadczenia o uczestnictwie  

 

Zaświadczenie/ Certificate 

Potwierdzenie uczestnictwa w działaniach związanych z uczeniem się/nauczaniem/ 

szkoleniami w ramach Projektu  Wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspierania 

branży enologicznej w Europie 

/ Confirmation of participation in the Learning/ teaching/ training activities  in the Project                         

The use of modern technology to support the oenological sector in Europe 

 

Nazwa/Name: ……………………..…………………… 

Data rozpoczęcia działania/ Activity start date: …………………….. ……………… 

Data zakończenia działania / Activity end date: ……………………..………………… 

Miejsce działania / Location: ……………………..……………………..………..………… 

Cel działania / Purpose of the activities: …………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i adres e-mail Uczestnika/Name, surname and e-mail address of the Participant:  

……………………………………………………………………………………….. 

 

Potwierdzam udział w działaniu/ I confirm my participation in this activity. 

Nazwa i adres Organizacji 

Wysyłającej/ Name and 

address of the Sending 

Organization 

Podpis Uczestnika/ 

signature of Participant 

Nazwa i adres 

organizacji 

przyjmującej / Name 

and address of the Host 

Organization 

Podpis przedstawiciela 

Organizacji 

Przyjmującej/ Signature 

of the Host 

Organization 
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załącznik nr 5: Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych  

 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Ja niżej podpisany, ……., zamieszkały w ……., ul. ……. …….. …….., NIP/PESEL: ………, adres e-

mail:……… , wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych Narodowej Agencji oraz 

instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji Projektu „Wykorzystanie nowoczesnych 

technologii do wspierania branży enologicznej w Europie” w ramach Programu Erasmus+, nr umowy: 

2016-1-PL01-KA202-026716 i innym wykonawcom biorącym udział w realizacji Projektu, w zakresie 

niezbędnym do wykonania powierzonych im obowiązków oraz celu Projektu.  

 

Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

w/w Projektu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 z późn.zm.) 

 

Oświadczam, ze zostałem poinformowany o prawach przysługujących instytucjom uprawnionym do 

kontroli prawidłowości realizacji Projektu, w szczególności o dostępie do pełnej informacji dotyczącej 

zasad niniejszej umowy, prawie do wglądu do niniejszej umowy i uzyskiwania kopii w celach związanych z 

kontrolą prawidłowości realizacji Projektu. 

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana o prawie wglądu, poprawianiu i usuwaniu moich danych 

osobowych z zastrzeżeniem, iż zgoda na przetwarzanie jest niezbędna do wykonania działań związanych z 

realizacją Projektu. 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Lider w/w 

Projektu, firma X-event Sp. z o.o. z siedzibą w Zbijowie Małym nr 8, 26-503 Mirów.  

  

 

…………………………………………..    ……………………………… 

             ( miejscowość, data )       ( podpis ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


