
 

     

                                                                                                     

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
EFS  oraz budżetu państwa w ramach  RPO WSL na lata 2014-

2020 Działanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych 
nad dziećmi do 3 lat 

 

 

 

ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU 

„Żłobek Timi drogą do aktywizacji zawodowej rodziców i opiekunów” 

o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-079F/17 z dnia 01.09.2018 r. 

 

 

Organizator REVEN ART MICHAŁ CIEŚLIK oświadcza, iż z dniem 30.10.2018 r. zostaje 

zmieniony na mocy aneksu Regulamin rekrutacji do projektu o numerze WND-

RPSL.08.01.03-24-079F/17. 

 

 

W miejsce dotychczasowych zapisów regulaminu, dotyczących terminu realizacji procesu 

rekrutacji będą obowiązywały następujące warunki: 

1. §3 pkt. 4 b) opieka nad dziećmi (od 03.12.2018 r. do 31.08.2020 r.) 

2. §5 pkt. 2 b) przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych obejmować będzie cały okres 

realizacji projektu do dnia 31.08.2020 r., prowadzona będzie rekrutacja ciągła w zależności od 

dostępności miejsc. 

3. §6 pkt. 1 W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą: 

a. Dyrektor Żłobka – Anna Cieślik 

b. Właściciel Żłobka – Michał Cieślik 

4. §6 pkt. 2 Kolejne posiedzenia Zespołu zwoływane będą adekwatnie do potrzeb. 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu Rekrutacji pozostają bez zmian. 
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„Żłobek Timi drogą do aktywizacji zawodowej rodziców i opiekunów” 

o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-079F/17 z dnia 01.09.2018 r. 

 

 

Organizator REVEN ART MICHAŁ CIEŚLIK oświadcza, iż z dniem 30.11.2018 r. zostaje 

zmieniony na mocy aneksu Regulamin rekrutacji do projektu o numerze WND-

RPSL.08.01.03-24-079F/17. 

 

 

W miejsce dotychczasowych zapisów regulaminu, dotyczących terminu realizacji procesu 

rekrutacji będą obowiązywały następujące warunki: 

1. §3 pkt. 4 b) opieka nad dziećmi (od 17.12.2018 r. do 31.08.2020 r.) 

2. §5 pkt. 2 b) przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych obejmować będzie cały okres 

realizacji projektu do dnia 31.08.2020 r., prowadzona będzie rekrutacja ciągła w zależności od 

dostępności miejsc. 

3. §6 pkt. 2 Kolejne posiedzenia Zespołu zwoływane będą adekwatnie do potrzeb. 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu Rekrutacji pozostają bez zmian. 

 

 

 



 

     

                                                                                                     

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
EFS  oraz budżetu państwa w ramach  RPO WSL na lata 2014-

2020 Działanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych 
nad dziećmi do 3 lat 

 

 

 

ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU 

„Żłobek Timi drogą do aktywizacji zawodowej rodziców i opiekunów” 

o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-079F/17 z dnia 01.09.2018 r. 

 

 

Organizator REVEN ART MICHAŁ CIEŚLIK oświadcza, iż z dniem 14.12.2018 r. zostaje 

zmieniony na mocy aneksu Regulamin rekrutacji do projektu o numerze WND-

RPSL.08.01.03-24-079F/17. 

 

 

W miejsce dotychczasowych zapisów regulaminu, dotyczących terminu realizacji procesu 

rekrutacji będą obowiązywały następujące warunki: 

1. §3 pkt. 4 b) opieka nad dziećmi (od 02.01.2019 r. do 31.08.2020 r.) 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu Rekrutacji pozostają bez zmian. 
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ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU 

„Żłobek Timi drogą do aktywizacji zawodowej rodziców i opiekunów” 

o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-079F/17 z dnia 01.09.2018 r. 

 

 

Organizator REVEN ART MICHAŁ CIEŚLIK oświadcza, iż z dniem 30.11.2018 r. zostaje 

zmieniony na mocy aneksu Regulamin rekrutacji do projektu o numerze WND-

RPSL.08.01.03-24-079F/17. 

 

 

W miejsce dotychczasowych zapisów regulaminu, dotyczących terminu realizacji procesu 

rekrutacji będą obowiązywały następujące warunki: 

1. §3 pkt. 4 b) opieka nad dziećmi (od 17.12.2018 r. do 31.08.2020 r.) 

2. §5 pkt. 2 b) przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych obejmować będzie cały okres 

realizacji projektu do dnia 31.08.2020 r., prowadzona będzie rekrutacja ciągła w zależności od 

dostępności miejsc. 

3. §6 pkt. 2 Kolejne posiedzenia Zespołu zwoływane będą adekwatnie do potrzeb. 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu Rekrutacji pozostają bez zmian. 
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