
Regulamin zwrotu kosztów podróży na seminarium szkoleniowo-kontaktowe 

eTwinning dla nauczycieli ze szkół szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych -  

Warszawa, 13-14.12.2019 roku: 

 (dotyczy osób dojeżdżających z miejscowości położonych powyżej 100 km  

od miejsca wydarzenia) 

1. Zakwalifikowanemu uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu 

kolejowego/autobusowego na połączenie krajowe w klasie II.  

2. Niezwracane są koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do dworca 

kolejowego/dworca autobusowego w kraju.  

3. W przypadku braku dogodnego połączenia kolejowego/autobusowego 

możliwy jest dojazd na wydarzenie autem prywatnym.  

4. W takim wypadku zwrot kosztów dokonywany jest na podstawie przebytej 

odległości mierzonej w km z miejsca zamieszkania do miejsca wydarzenia 

oraz ceny biletu jednorazowego TLK, IC, I klasa według aktualnego cennika 

PKP dostępnego pod adresem:  

http://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Cennik/Cennik_uslug_zmiany_1-

11.pdf. Zwracana jest równowartość biletów w obie strony. Odległość 

wyliczana jest na podstawie narzędzia Mapy Google.  

5. Dojazd na miejsce spotkania uczestnicy organizują samodzielnie.  

6. Zwrot kosztów podróży następuje po wydarzeniu, na podstawie wniosku  

o zwrot kosztów podróży z załącznikami potwierdzającymi wysokość 

poniesionych kosztów DOSTARCZONEGO najpóźniej do dnia 23 grudnia 

(UWAGA: wnioski dostarczone po 23 grudnia br. nie będą mogły być 

rozliczone) pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji, Krajowe Biuro Programu eTwinning, Aleje Jerozolimskie 142A, 

02-305 Warszawa. Do wniosku powinny być załączone następujące 

dokumenty: bilet z wyszczególnioną ceną oraz imieniem i nazwiskiem 

pasażera (może być elektroniczny); imienny rachunek bądź faktura  

(w przypadku braku ceny na bilecie); FRSE dokonuje zwrotu w terminie 30 

dni od daty wpływu wniosku o zwrot kosztów podróży.  

7. Zakwalifikowany uczestnik zobowiązany jest do: aktywnego udziału  

we wszystkich punktach programu wydarzenia, a w przypadku seminarium 

kontaktowego – do znalezienia partnera i rejestracji nowego projektu 

eTwinning.  

8. FRSE nie ponosi odpowiedzialności za rezygnację uczestnika z udziału  

w wydarzeniu i nie pokrywa poniesionych przez niego kosztów. 

Oświadczam, że DOKŁADNIE zapoznałam(łem) się z zasadami zwrotów 

kosztów podróży i w pełni je akceptuję. 

Oświadczam, że nie będę ubiegał się o zwrot kosztów podróży z innego źródła. 

         

………………………….. 

          czytelny podpis 
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