
 

 
BEZPIECZNA PRZYSTAŃ 

Projekt „Masz prawo wiedzieć! Plus” współfinansowany z 
Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

 

 

Regulamin opłat w projekcie pt. Masz prawo wiedzieć! Plus  
 

§1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady wnoszenia opłat przez uczestników projektu pt. Masz prawo 

wiedzieć! Plus realizowanym przez Fundację Emic w okresie od 1.01.2020 do 31.08.2022 r. 

2. Opłaty są obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu z wyjątkiem dzieci i młodzieży do 

18 roku życia: zarówno rozpoczynających uczestnictwo w projekcie po 1 czerwca 2021 roku, 

jak i zapisanych do projektu w okresie od 1.01.2020 do 30.05.2021 r.  

3. Wysokość opłat i harmonogram ich wnoszenia określa zarząd Fundacji Emic. 

4. Niniejszy regulamin zawiera spis wszystkich opłat związanych z uczestnictwem w projekcie pt. 

Masz prawo wiedzieć! Plus, tj, opłatę wpisową oraz opłatę za udział w kursie języka polskiego.  

5. Opłaty uiszczane będą kartą płatniczą w punktach informacyjno-doradczych Fundacji Emic.  

6. W wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest uiszczenie opłat gotówką lub w formie przelewu na 

konto Fundacji Emic. Za datę uregulowania uważa się w takim przypadku datę wpływu 

środków na konto bankowe, datę dostarczenia potwierdzenia przelewu z konta bankowego 

lub druku potwierdzenia przelewu z poczty lub banku.  
 

§2 

RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

 

1. Opłata wpisowa w wysokości 100 zł. Jest to jednorazowa opłata uprawniająca do skorzystania 

z szerokiej oferty pomocowej i integracyjnej w projekcie pt. Masz prawo wiedzieć! Plus w 

okresie realizacji projektu do 31 sierpnia 2022 r.  

2. Opłata za udział w kursie językowym w wysokości 250 zł. Jest to opłata uprawniająca do udziału 

w kursie języka polskiego w minimalnej liczbie 30 godzin lekcyjnych.  

3. Dane do przelewu, w przypadku braku możliwości zapłaty kartą płatniczą: 

Fundacja Emic, ul Podgórna 50/2, 87-100 Toruń 

Nr konta bankowego: 14 1020 5011 0000 9902 0294 6077 

Tytuł przelewu: Opłata wpisowa do projektu pt. Masz Prawo Wiedzieć Plus / Opłata za udział 

w kursie języka polskiego  

§3 

OFERTA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

 

1. Wniesienie opłaty wpisowej uprawnia do: 

• Doradztwa konsultantów w punktach informacyjno-doradczych w Bydgoszczy (2 

punkty), Toruniu oraz podczas dyżurów w ramach biura mobilnego; 

• Poradnictwa prawnego; 

• Doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz doradztwa w prowadzeniu 

działalności gospodarczej; 
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• Wsparcia psychologicznego dla dorosłych, dzieci i młodzieży; 

• Udziału w kursach adaptacyjnych, zajęciach grupowych, warsztatach rozwojowych i 

innych spotkaniach ze specjalistami (obowiązują wcześniejsze zapisy); 

• Udziału w wydarzeniach i wyjściach integracyjnych (obowiązują wcześniejsze zapisy); 

• Skorzystania z oferty Klubów Sąsiedzkich w Bydgoszczy i Toruniu; 

• Udziału w kursach języka polskiego (po wniesieniu dodatkowej opłaty za kurs w 

wysokości 250 zł/semestr); 

• Wsparcia wolontariuszy w kontaktach z urzędami i instytucjami oraz sprawach 

codziennych (np. w zapisaniu dziecka do szkoły); 

• Wsparcia tłumacza - tłumaczenia ustne i tłumaczenia dokumentów (obowiązuje limit 

godzin / stron tłumaczeń); 

• Wsparcia nauczycieli i udziału w zajęciach wyrównawczych dla dzieci; 

• Dostępu do informacji w ramach grupy prowadzonej na portalu Facebook, strony 

internetowej, newslettera oraz broszury informacyjnej; 

• Innych dodatkowych działań, które będą podejmowane w ramach projektu.  

2. Wniesienie opłaty za udział w kursie języka polskiego uprawnia do udziału w zajęciach w 

minimalnej liczbie 30 godzin. Szczegółowe informacje podane zostaną w czasie rekrutacji. 

Dodatkowe informacje, takie jak m.in. program i grafik zajęć zostaną podane po uiszczeniu 

opłaty przez uczestników.  

3. Pierwsza konsultacja w punktach informacyjno – doradczych w Toruniu, Bydgoszczy i biurze 

mobilnym jest darmowa.  

§4  

DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Fundacja Emic nie pobiera dodatkowych opłat w projekcie pt. Masz prawo wiedzieć! Plus niż 

wymienione w niniejszym regulaminie. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika projektu istnieje możliwość 

odroczenia terminu wniesienia opłaty wpisowej o okres 2 miesięcy za zgodą koordynatora 

projektu. 

3. Uiszczenie opłat jest monitorowane przez pracowników projektu pt. Masz prawo wiedzieć! 

Plus, w szczególności przez konsultantów w punktach informacyjno-doradczych oraz 

specjalistów ds. integracji.  

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie nie ma możliwości zwrotu opłaty 

wpisowej.  

5. W przypadku rezygnacji uczestnika kursu języka polskiego w trakcie semestru nie ma 

możliwości zwrotu opłaty za udział za niewykorzystany okres.  

6. Dzieci i młodzież do 18 roku życia są zwolnione z opłat wpisowych. Jednak jeśli dzieci 

korzystają z oferty wsparcia w ramach projektu, opłatę wpisową wnosi jeden z rodziców.  

7. Wolontariusze Fundacji Emic są zwolnieni z opłat. 

8. Regulamin opłat wchodzi w życie z dniem 1.06.2021 r. 


