
REGULAMIN ORGANIZACJI KURSÓW

w ramach działania Lokalnego Centrum Kompetencji

§1
Sposoby i kryteria rekrutacji uczestników

1. W kursie może uczestniczyć osoba, która ukończyła: 
- 60 lat w przypadku kursów dla seniorów;
- 14 lat w przypadku kursów z projektowania 3D;
- 18 lat w przypadku kursów dla dorosłych.

2. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób otwarty z zachowaniem polityki równościowej.
3. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr telefonu 22 755-81-13 oraz osobiście w 

LCK działającym przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku, Ul. Spacerowa 4
4. Zgłoszenia można składać zgodnie z godzinami otwarcia Biblioteki. Wszelkie informacje 

szczegółowe o kursach dostępne są w Lokalnym Centrum Kompetencji oraz na Facebooku
https://www.facebook.com/lckmilanowek.

5. Na kursy komputerowe zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne, tj. 
spełnią wymagania wskazane w pkt 1 oraz złożą kompletnie wypełnioną i podpisaną kartę 
zgłoszeniowy.

6. O udziale w kursie komputerowym będzie decydować kolejność zgłoszeń.
7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób zainteresowanych udziałem w kursie 

komputerowym, zostanie utworzona lista rezerwowa, na którą zostaną wpisane.
8. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie komputerowym zostaną poinformowane o tym 

fakcie telefonicznie oraz uzyskają informacje na temat daty rozpoczęcia kursu 
komputerowego.

9. W przypadku rezygnacji z udziału osoby zakwalifikowanej lub skreślenia jej z listy 
uczestników kursu komputerowego, osoby z listy rezerwowej mają prawo wstąpić na 
miejsce osób rezygnujących z udziału, według kolejności, na jakiej znajdują się na liście 
rezerwowej.

10.Udział w kursie komputerowym jest bezpłatny.

§2
Zasady organizacji i prowadzenia zajęć

1. Kursy komputerowe organizowane są w formie zajęć grupowych, dla maksymalnie 5 osób 
w jednym kursie.

2. Kursy komputerowe organizowane są cyklu tygodniowym (1 zajęcia tygodniowo).
3. Długość całego kursu komputerowego jest uzależniona od danego cyklu.
4. Jedne zajęcia w ramach kursu komputerowego trwają od 1 do 2 godzin.
5. Kurs komputerowy prowadzony jest przez osoby posiadające doświadczenie w 

prowadzeniu kursów komputerowych.
6. Zajęcia w ramach kursu komputerowego odbywają się w warunkach umożliwiających 

spokojną i niezakłóconą naukę uczestnikom kursu.
7. Każdy z uczestników kursu ma zapewniony sprzęt komputerowy, z którego może korzystać

indywidualnie w trakcie trwania zajęć.
8. Liczba stanowisk komputerowych w sali, gdzie prowadzone są kursy komputerowe, 

odpowiada liczbie uczestników.
9. Na każdych zajęciach kursu komputerowego prowadzona jest lista obecności.

https://www.facebook.com/lckmilanowek

