Regulamin rekrutacji na zagraniczny wyjazd szkoleniowy w ramach projektu szkoleniowego
Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) GEPTO
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki realizacji projektu szkoleniowego dla okulistów poniżej 35.
roku życia, w tym w szczególności procedurę mającą na celu wyłonienie kandydatów do odbycia
zagranicznego stażu w wybranych klinikach okulistycznych , zwany dalej „Projektem szkoleniowym”.
2. Organizatorem Projektu szkoleniowego jest Polskie Towarzystwo Okulistyczne, zwane dalej
„Organizatorem”.
§ 2 WARUNKI I ZASADY REKRUTACJI
1. Projekt jest skierowany do młodych lekarzy okulistów - osób, które nie ukończyły 35. roku życia
oraz do lekarzy po 3 roku specjalizacji w zakresie okulistyki, zwanych dalej „Kandydatami”.

2. Celem procedury rekrutacyjnej jest wyłonienie, przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów, w
przejrzysty i niedyskryminujący sposób, uczestników Projektu Warunkiem udziału w rekrutacji jest
przesłanie przez Kandydata wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu („Formularz zgłoszeniowy”) na adres Organizatora oraz oświadczenia
ośrodka przyjmującego o wstępnej akceptacji kandydata.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
§ 3 PRZEBIEG REKRUTACJI
1. Zarząd dokonuje oceny formularzy zgłoszeniowych. Staże mogą się odbywać tylko w zagranicznych
klinikach okulistycznych. Zarząd podejmuje decyzje w drodze głosowania. Decyzje zapadają
większością głosów.
4. Decyzje Zarządu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Z przebiegu prac Zarządu sporządzany jest protokół.
6. Zarząd przekazuje organizatorowi listę uczestników oraz protokół z przebiegu prac Zarządu w
terminie siedmiu dni roboczych od dnia zakończenia prac Zarządu.
7. O zakwalifikowaniu się do Projektu szkoleniowego Uczestnicy poinformowani zostaną przez
organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanych na adres podany w Formularzu
Zgłoszeniowym.

§ 5 PROJEKT SZKOLENIOWY
1. Projekt szkoleniowy obejmował będzie udział uczestników w zagranicznych stażach klinicznych.
Celem szkolenia jest zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnostyki, leczenia
zachowawczego oraz chirurgii okulistycznej.
2. Czas trwania stażu wynosi każdorazowo 2 tygodnie.
3. Każdy z uczestników kierowany jest przez organizatora, na podstawie wniosku oświadczenia o
wstępnej akceptacji kandydata przez ośrodek przyjmujący, do określonej kliniki. Warunki odbywania
stażu, w tym termin jego rozpoczęcia, zostaną ustalone w porozumieniu zawartym pomiędzy
organizatorem a kliniką.
4. Każdemu z uczestników organizator pokrywa koszty związane z uczestnictwem w Projekcie
Szkoleniowym: równowartość w złotych 1500 Euro na wyjazd dwutygodniowy.
5. Uczestnik zobowiązuje się do odbycia stażu w jednostce wskazanej przez organizatora oraz
zapewnia, że środki uzyskane na ten cel wykorzysta zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. O szczegółowych warunkach realizacji Projektu Szkoleniowego każdy z Uczestników zostanie
powiadomiony indywidualnie.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przedstawienia PTO sprawozdania z realizacji Projektu
Szkoleniowego w terminie miesiąca od dnia zakończenia Projektu. Formularz sprawozdania stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Projektu
Szkoleniowego jest Polskie Towarzystwo Okulistyczne z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe
kandydatów będą przetwarzane celem organizacji i realizacji Projektu Szkoleniowego. Kandydatowi
przysługuje prawo dostępu do treści zgromadzonych o nim danych, możliwości ich poprawiania,
żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej
Towarzystwa pod adresem: www.pto.com.pl
Załączniki: 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Formularz sprawozdania z przebiegu stażu

