EUROMIND PROJECTS – REGULAMIN ORGANIZACJI POŚREDNICZĄCEJ
DLA
UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW ERASMUS +

Nota informacyjna
Organizacja pośrednicząca euroMind wprowadziła regulamin uczestników Programu Erasmus + w
celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej realizacji założeń programu Erasmus +, w którym
biorą udział.
Zakwaterowanie euroMind w Sewilli/Ubedzie/Maladze wyposażone jest w kamery do monitoringu
CCTV.
Sprawdzenie stanu zakwaterowania może mieć miejsce w każdym momencie, bez uprzedzenia oraz
przeprowadzone przez każdego członka zespołu euroMind.

Uczestnikom projektu zaleca się dokładne przemyślenie, czy warto łamać poniższy regulamin.
Regulamin nie uwzględnia zasady drugiej szansy ani negocjacji, w szczególności w przypadku
interwencji policji.
Uczestnicy odpowiedzialni za złamanie regulaminu zostaną
natychmiastowo usunięci z zakwaterowania, a następnie z programu na własny koszt.

Część A. Zakazy
Uczestnikom Projektu całkowicie zabrania się:
1 §.
posiadania i zażywania narkotyków podczas pobytu w Sewilli/Ubedzie/Maladze, zarówno
w, jak i poza zakwaterowaniem. Uczestnik Projektu, który będzie posiadał narkotyki lub będzie pod
ich wpływem, zostanie natychmiast usunięty z zakwaterowania i z programu Erasmus + na własny
koszt. euroMind nie zapewni uczestnikowi usuniętemu z zakwaterowania i z programu,
zakwaterowania zastępczego, jak również nie wyda odpowiednich dokumentów potwierdzających
uczestnictwo stażysty w programie Erasmus +.
2 §.
posiadania i zażywania napojów alkoholowych (z uwzględnieniem piwa) podczas pobytu w
Sewilli/Ubedzie/Maladze, zarówno w, jak i poza zakwaterowaniem będzie automatycznie
skutkowało usunięciem uczestnika z zakwaterowania i z programu Erasmus + na własny koszt.
euroMind nie zapewni uczestnikowi usuniętemu z zakwaterowania i z programu, zakwaterowania
zastępczego, jak również nie wyda odpowiednich dokumentów potwierdzających uczestnictwo
stażysty w programie Erasmus +.
3 §.
prowadzenia działań przestępczych wszelkiego typu (kradzież, wandalizm, uczestnictwo w
bójkach i tym podobne). Uczestnik Projektu, który będzie kradł, brał udział w bójkach itp. zostanie
natychmiast usunięty z zakwaterowania i z programu Erasmus + na własny koszt. euroMind nie
zapewni uczestnikowi usuniętemu z zakwaterowania i z programu, zakwaterowania zastępczego,
jak również nie wyda odpowiednich dokumentów potwierdzających uczestnictwo stażysty w
programie Erasmus +.
4 §.
odmówienia uczestnictwa w praktykach Erasmus +. Uczestnicy projektu muszą mieć 80%
obecności podczas całego programu Erasmus +, aby uzyskać wszelkie niezbędne certyfikaty
potwierdzające odbytą praktykę zrealizowaną w ramach programu Erasmus +. Uczestnicy Projektu,
którzy mają mniej niż 80% obecności nie otrzymają wymaganych certyfikatów.
5 §.
odmówienia w uczestnictwie w kursie języka hiszpańskiego (jeśli został on ujęty w
programie). Uczestnicy projektu muszą mieć 80% obecności podczas całego kursu języka
hiszpańskiego, aby uzyskać certyfikat uczestnictwa. Uczestnicy Projektu, którzy mają mniej niż
80% obecności nie otrzymają certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w kursie.
6 §.
braku dyscypliny w miejscu odbywania praktyk zawodowych i podczas kursu języka
hiszpańskiego. Uczestnicy projektu sprawiający problemy podczas praktyk i kursu języka
hiszpańskiego będą narażeni na ryzyko wydalenia z programu i nie otrzymania odpowiednich
dokumentów potwierdzających uczestnictwo w programie Erasmus +.
7 §.
urządzania imprez na terenie zakwaterowania, hałasowania lub słuchania głośnej muzyki
pomiędzy 14:00 a 17:00 oraz po 23:00 i przed 8:00 rano.
Uczestnicy projektu, którzy nie będą przestrzegać godzin ciszy nocnej i sjesty, będą hałasować lub
organizować huczne imprezy, słuchać głośnej muzyki, krzyczeć itp. na terenie zakwaterowania,
powodując skargi sąsiadów i wezwania policji do interwencji, zostaną automatycznie zmuszeni do
opuszczenia zakwaterowania na własny koszt. euroMind nie zapewni wydalonym uczestnikom

zakwaterowania zastępczego. Interwencja policji spowodowana skargą sąsiadów w związku z
zakłócaniem porządku w czasie sjesty i ciszy nocnej podlega karze grzywny w wysokości od 600 €
do 12.000 € według rozporządzenia Urzędu Miasta w Sewilli/Ubedzie/Maladze. euroMind nie
ponosi odpowiedzialności za kary grzywny wystawione uczestnikom przebywającym w
zakwaterowaniu.
8 §.
rzucania jakichkolwiek przedmiotów na działkę sąsiadów i w ściany ich budynków.
Uczestnicy projektu, którzy złamią powyższą zasadę i spowoduje to złożenie skargi przez sąsiadów
i przyjazd policji do interwencji zostaną automatycznie zmuszeni do opuszczenia zakwaterowania
na własny koszt. euroMind nie zapewni wydalonym uczestnikom zakwaterowania zastępczego.
9 §.
palenia poza wyznaczonymi do tego celu strefami i wyrzucania niedopałków papierosów na
jakiekolwiek instalacje bądź teren jakiegokolwiek lokalu. Papierosy muszą być gaszone w
popielniczkach zapewnionych przez euroMind. Znalezienie niedopałków papierosów
porozrzucanych na obszarze zakwaterowania i w przypadku skarg sąsiadów z powodu rzucania
niedpopałków papierosów na ich działki spowoduje wprowadzenia całkowitego zakazu palenia na
terenie zakwaterowania z włączeniem miejsc odgórnie przeznaczonych do tego celu. Prosimy wziąć
pod uwagę, że wyrzucanie niedopałków papierosów w miejscach, które nie są do tego
przeznaczone, może spowodować pożar.
10§. przynoszenia i palenia fajek wodnych na terenie zakwaterowania. Także, surowo zabrania się
własnoręcznego produkowania fajek wodnych przy użyciu butelek plastikowych i tym podobnych.
Złamanie tej zasady będzie skutkowało automatycznym usunięciem stażysty z zakwaterowania ze
względu na ryzyko spowodowania pożaru.
11§. przywożenia z kraju ojczystego specjalnego sprzętu nagłaśniającego i używania go na terenie
zakwaterowania. W przypadku nie dostosowania się do tej zasady, sprzęt zostanie skonfiskowany i
oddany uczestnikowi w dniu wyjazdu.
12 §. przebywania na tarasie po godzinie 23:00. Pomiędzy 23:00 a 08:00 drzwi na taras powinny
być zamknięte na klucz. Osoby odpowiedzialne za ich zamykanie i otwieranie to nauczyciele
towarzyszący grupom.
W przypadku przebywania na tarasie po godzinie 23:00, uczestnikom całkowicie odbierze się
prawo do korzystania z tarasu w celach rekreacyjnych.
13 §.

łamania zasad codziennego użytkowania zakwatetowania. Uczestnikom zabrania się:

o wieszania ręczników i ubrań na poręczach, balkonach i oknach. Pranie można wieszać
wyłącznie w przeznaczonym do tego celu miejscu, tzn. na tarasie.
o niewynoszenia śmieci do kontenerów znajdujących się na zewnątrz zakwaterowania.
o wyrzucania śmieci, wylewania wody lub wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów przez
okna. Prosimy uszanować pieszych i dbać o czystość naszej dzielnicy.
o jedzenia i picia w pokojach. Prosimy o przechowywanie napojów i przekąsek w lodówce lub
jadalni.
o wynoszenia szklanek, kubków, talerzy i sztućców poza jadalnię.
o zostawiania produktów, talerzy, szklanek, sztućców na stołach po spożyciu posiłków.
o zostawiania brudnych stołów po spożyciu posiłków.

o trzaskania drzwiami – bardzo prosimy o zamykanie drzwi używając klamki.

Part B. Nakazy i obowiązki
Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
1 §.
zamykania za sobą wszystkich drzwi po opuszczeniu zakwaterowania. Pozostawienie
otwartych drzwi może skończyć się kradzieżą. euroMind nie ponosi odpowiedzialności za
skradzione przedmioty.
wyłączania światła po wyjściu z pokoju lub opuszczeniu zakwaterowania.

2 §.

3 §.
wyłączania klimatyzacji po opuszczeniu pomieszczenia. Piloty do klimatyzacji zostaną
odebrane uczestnikom, którzy w swoich pokojach będą mieć otwarte okna i balkon, przy
jednoczesnym używaniu klimatyzacji, a także w przypadku pozostawienia włączonej klimatyzacji
podczas nieobecności w pokoju lub w jakimikolwiek innym pomieszczeniu, w którym znajduje się
klimatyzacja.
4 §.
powrotu do zakwaterowania przed godziną 23.00 w dni powszednie oraz przed godziną
24.00 w weekendy. Jeśli uczestnik uzyska zgodę na przebywanie poza zakwaterowaniem dłużej niż
w ww. godzinach od nauczyciela towarzyszącego grupie bądź koordynatora projektu z kraju
pochodzenia, powinien takie pozwolenie, w formie pisemnej, przekazać pracownikowi euroMind.
euroMind nie ponosi odpowiedzialności za uczestników, którzy nie przestrzegają tej zasady.
5 §.
zapłacenia kaucji w wysokości 20€ od osoby zaraz po przyjeździe. Kaucja zostanie
zwrócona uczestnikom w dniu wyjazdu, pod warunkiem, że nie zostaną zaobserwowane żadne
uszkodzenia/ zniszczenia i pod warunkiem, że żadne zasady podpisanego przez uczestników
regulaminu nie zostaną złamane.
6 §.
natychmiastowego informowania
zaobserwowanych w zakwaterowaniu.

o

jakichkolwiek

uszkodzeniach/

zniszczeniach

7 §.
pokrycia kosztów naprawy lub kupna nowego sprzętu, jeśli istniejący zostanie zepsuty.
W przypadku kiedy żaden z uczestników projektu nie przyzna się do uszkodzenia sprzętu, stażyści
poniosą odpowiedzialność zbiorową za powstałą szkodę.
8 §.

pilnowania kluczy do zakwaterowania. Jeżeli klucz zostanie zgubiony przez uczestnika, ten

zostanie zobowiązany do opłacenia kupna nowego zamka i jego montażu. Koszt wynosi 50€.

Zobowiązuję się przestrzegać powyższego regulaminu pozwalającego na prawidłową i sprawną
realizację projektu Erasmus +, w którym uczestniczę.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nieprzestrzegania regulaminu mogę zostać usunięty z
programu.
Przyjmuję również do wiadomości, że w przypadku usunięcia mnie z programu, koszt mojego
pobyty w Hiszpanii będzie musiał zostać pokryty z moich własnych środków.
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euroMind nie ponosi odpowiedzialności za uczestników projektu, którzy nie zastosowali się do
powyższych norm.

