REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU
w ramach realizacji projektu „Pierwszy Biznes – aktywizacja lokalnej społeczności”
Słownik pojęć:
1. Beneficjent – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., z siedzibą przy ul. Warszawskiej 153,
43-300 Bielsko-Biała;
2. Strona internetowa Projektu – strona Projektu „Pierwszy biznes – aktywizacja lokalnej
społeczności” www.pierwszybiznesbbc.pl na której umieszczane będą informacje dotyczące
Projektu;
3. Uczestnik Projektu - osoba fizyczna, zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą
w ramach realizacji niniejszego Projektu, która w wyniku pomyślnie zakończonej procedury
rekrutacyjnej została zakwalifikowana do udziału w Projekcie, poprzez podpisanie
w wyznaczonym terminie deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz umowy o udzielenie
wsparcia doradczo-szkoleniowego;
4. Biuro Projektu - miejsce realizacji Projektu, zlokalizowane w Bielsku-Białej przy
ul. Warszawskiej 153 (parter).
§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia oraz doradztwo,
organizowane w ramach projektu „Pierwszy Biznes – aktywizacja lokalnej społeczności”
nr WND-POKL.06.02.00-24-008/10.
2. Zwrotowi podlegają koszty dojazdu i powrotu Uczestnika Projektu z miejsca zamieszkania
do miejsca szkolenia i doradztwa, prowadzonych przez Beneficjenta w ramach Projektu
„Pierwszy Biznes – aktywizacja lokalnej społeczności”.
3. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje Uczestnikowi Projektu za dni nieobecności na
szkoleniu lub doradztwie.
4. Uczestnik Projektu ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu jest zobowiązany do podpisania
„Oświadczenia o zwrocie kosztów dojazdu” stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
5. Koszty dojazdu na szkolenia i doradztwo są zwracane tylko do równowartości kosztów
biletów II klasy komunikacji publicznej (MPK, PKS, PKP itp.), obowiązujących na danej
trasie.
6. Rozliczeniu nie podlega dojazd na szkolenia i doradztwo samochodem własnym czy innym
środkiem transportu.

§2
Dokumenty
1. Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo jest złożenie przez
Uczestnika Projektu podpisanego Oświadczenia do Biura Projektu w terminie do 7 dnia
miesiąca następującego po poniesieniu kosztów dojazdu. Nie złożenie dokumentów we
wskazanym terminie będzie skutkowało utratą prawa do refundacji kosztów dojazdu za
określony miesiąc.
2. Zwrot kosztów dojazdu będzie realizowany przelewem na konto wskazane przez Uczestnika
Projektu w oświadczeniu w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego
Oświadczenia.
3. Łączna kwota zwrotu kosztów dojazdu jest obliczana na podstawie weryfikacji list
obecności na szkoleniach i doradztwie.

§3
Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Beneficjenta.
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bądź
wprowadzenia dodatkowych postanowień.
3. W przypadku dokonania zmiany treści niniejszego Regulaminu bądź wprowadzenia
dodatkowych postanowień Beneficjenta zamieści na stronie internetowej Projektu stosowną
informację.
4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie oraz w Biurze Projektu.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ........................................

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z niniejszym Regulaminem i akceptuję jego warunki.

………………………………
Miejscowość, data

…..………………………………….
Czytelny podpis Uczestnika Projektu

