
 
 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa  

Zadanie pn.: „Modern Tourism Academy - cyfrowy model szkolenia i certyfikacji w turystyce” wykonywane jest na podstawie 
umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dofinansowanego ze środków budżetu państwa nr 

2022/0028/1888/UDOT/DT/BP z dnia 25.05.2022, zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki 

Regulamin projektu 
„Modern Tourism Academy - cyfrowy model szkolenia i certyfikacji w turystyce”  

 
§ 1 

SŁOWNIK POJĘĆ 
1. Projekt – „Modern Tourism Academy - cyfrowy model szkolenia i certyfikacji w turystyce” zadanie publiczne 

wykonywane na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dofinansowanego ze środków 
budżetu państwa nr 2022/0028/1888/UDOT/DT/BP z dn. 25.05.2022 r., zawartej z Ministerstwem Sportu i 
Turystyki  

2. Izba zamiennie IGKTZ – Izba Gospodarcza Krąg Turystyki Zdrowotnej, będący realizatorem Zleceniobiorcą 
projektu pn.: „Modern Tourism Academy - cyfrowy model szkolenia i certyfikacji w turystyce”. 

3. Kandydat – osoba fizyczna, która złożyła wypełniony Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie. 
4. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, która podpisała umowę uczestnictwa 

oraz dokonała opłaty zgłoszeniowej. 
5. Biuro Projektu – mieszczące się w Masłowie, Dąbrowa 3, 26-001. 
6. Platforma cyfrowa  - dostępna na stronie turystykazdrowotna.eu.   
 

§ 2 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa cele i przedmiot Projektu w zakresie przeszkolenia osób fizycznych chcących 
uzyskać kwalifikację rynkową „Obsługa w turystyce zdrowotnej”. 

2. Zadanie publiczne realizowane jest w okresie od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r. 
3. Wsparcie udzielane Uczestnikom w ramach Projektu jest dofinansowane ze środków budżetu Państwa 

w zakresie przekazania materiałów szkoleniowych oraz wsparcia ekspertów i możliwość przystąpienia do 
egzaminu certyfikacyjnego. 

4. Udział w projekcie jest odpłatny w wysokości 100 zł/ od każdego uczestnika. 
5. Wpłata powinna zostać wykonana przelewem na konto podane na stronie www projektu oraz w e-mailu z 

Izby. Tytuł przelewu: „kwalifikacja Imię i Nazwisko”. 
3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i pisemnego 

wyrażenia zgody na akceptację jego postanowień, co potwierdzają złożeniem podpisu pod umową 
uczestnictwa w projekcie. 

 
§ 3 

CELE I PRZEDMIOT PROJEKTU 
1. Celem realizacji projektu jest opracowanie i wykonanie modelu szkolenia cyfrowego, połączonego  

z procesem walidacji i certyfikacji, w celu uzyskania kwalifikacji „Obsługa w turystyce zdrowotnej”. 
2. Przedmiotem projektu jest organizacja szkolenia cyfrowego dla 25 uczestników oraz uzyskanie kwalifikacji  

w zakresie „Obsługa w turystyce zdrowotnej” przez 15 osób spośród uczestników.  
 

§4 

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI 
1. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób 

niepełnosprawnych. 
2. Rekrutacja będzie miała charakter zewnętrzny. 
3. Do udziału w szkoleniu oraz egzaminie certyfikacyjnym mogą zostać zakwalifikowane osoby fizyczne, które 

dokonały opłaty. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
4. Projekt przewiduje dostęp do materiałów szkoleniowych dla 25 uczestników oraz poddanie się testowi jak 

również przystąpienie do egzaminu dla 15 osób spośród uczestników.  
5. Zasady rekrutacji: 
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a) Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza 
elektronicznego lub w formie papierowej.   

b) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) można pobrać bezpośrednio w Biurze Projektu oraz ze strony 
www.turystykazdrowotna.eu . 

c) Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez IGKTZ. W skład Komisji wejdzie 
min. 1 osoba z zarządu IGKTZ oraz min. 1 zewnętrzny ekspert współpracujący. Komisja sprawdzi pod 

względem formalnym zgłoszenia i sporządzi  listę  rankingową   wraz   ze   wskazaniem   kandydatów  
zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wyniki rekrutacji zostaną udokumentowane protokołem. 

d) Lista uczestników zostanie udostępniona do wglądu dla kandydatów w Biurze Projektu. 
e) O wyniku rekrutacji kandydaci/tki zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mail).  
f) W przypadku większej liczby chętnych niż ilości miejsc przewidzianych w projekcie lub w przypadku 

rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanej już do wsparcia osoby, zostanie utworzona lista 
rezerwowa. 

g) IGKTZ nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim osobom zainteresowanym. 
h) Termin rekrutacji umieszczony będzie na stronie www.turystykazdrowotna.eu . 
i) Z oferowanego wsparcia osoba może skorzystać jeden raz.  

6. Proces rekrutacji: 
6.1 Uczestnik wypełnia zgłoszenie do projektu 
6.2 Po akceptacji uczestnik otrzymuje regulamin oraz umowę z załącznikiem 
6.3 Uczestnik zapoznaje się z warunkami, drukuje, podpisuje i odsyła do Biura projektu umowę wraz z opłatą 

zgłoszeniową w kwocie 100,00 zł. (dotyczy pierwszych 25 osób, kolejne osoby płacą cenę rynkową w 
kwocie 5000 PLN za udział w kursie). Opłata ma zostać dokonana na konto IGKTZ wskazane w e-mailu  

6.4 Uczestnik otrzymuje eBooki z materiałami dydaktycznymi kolejnych modułów 
6.5 Uczestnik ma możliwość konsultacji zagadnień z ekspertami na każdym etapie procesu kształcenia 
6.6 Uczestnik zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny (dotyczy pierwszych 15 osób, które pozytywnie zaliczą 

poszczególne moduły) 
6.7 Uczestnik uzyskuje Certyfikat "Obsługa w turystyce zdrowotnej" (koszt Certyfikatu dla pozostałych osób 

wynosi 1500 PLN). 
 
6. Kryteria rekrutacji: 

a) Złożenie formularza uczestnictwa w projekcie, w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, na adres wskazany w formularzu. 

b) Weryfikacja uczestnictwa następuje na podstawie kolejności poprawnie wykonanych zgłoszeń. 
c) Podstawową formą komunikowania się stron w procesie rekrutacji oraz realizacji zadań jest poczta 

elektroniczna.  
d) Osoba zamierzająca wziąć udział lub biorąca udział w Projekcie musi posiadać adres e-mail oraz 

regularnie odczytywać kierowaną do niej przez IGKTZ pocztę elektroniczną, a także niezwłocznie 
informować IGKTZ o każdorazowej zmianie swego adresu e- mail. 

 

§ 5 
ORGANIZACJA SZKOLENIA CYFROWEGO ORAZ EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO 

1. Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie Uczestnik otrzymuje dostęp do 
materiałów szkoleniowych.  

2. Materiały szkoleniowe udostępniane są w formie e-booka dla 3 następujących po sobie modułów.  
3. Po zakończeniu procesu kształcenia Uczestnik przystępuje do testu w formie elektronicznej, którego 

zaliczenie pozwala na przystąpienie do egzaminu. 
4. Jeżeli uczestnik nie podejdzie do próby zaliczenia poszczególnych modułów wówczas zwraca koszty udziału 

w szkoleniu wg. cen rynkowych w kwocie 5 000 zł. 
5. Nauka odbywa się indywidualnie w tempie Uczestnika, jednak z ograniczeniem wyznaczonego terminu 

egzaminu kwalifikacyjnego.  

http://www.turystykazdrowotna.eu/
http://www.turystykazdrowotna.eu/
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6. Uczestnik projektu może zwrócić się do ekspertów w celu wyjaśnienia zagadnień lub zadania pytania. 
7. Eksperci będą dostępni pod adresem e-mailowym izba.ktz@gmail.com. Telefony / lub adres tele-spotkań 

będą wysyłane do uczestników indywidualnie drogą e-mailową.  
8. Organizacja  egzaminu będzie realizowana do końca 2022 r. 
 

§6 
Postanowienia końcowe 

1. IGKTZ zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu z ważnych powodów, w tym gdy potrzeba dokonania 
zmiany wynikać będzie z przepisów prawa, postanowień umowy o dofinasowanie projektu, zaleceń 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz gdy wprowadzenie zmiany będzie uzasadnione potrzebą właściwej 
realizacji zadania publicznego. 

2. Załącznikami do regulaminu są: 
2.1 Załącznik nr 1 do regulaminu - Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem RODO 
2.2 Załącznik nr 2 do regulaminu – Umowa uczestnictwa w projekcie 

3. Regulamin jest zgodny z  Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kwalifikacji IGKTZ. 
4. Zmiana Regulaminu obowiązuje od następnego dnia od daty jej ogłoszenia w sposób przyjęty dla ogłoszenia 

Regulaminu. 
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