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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Firma plus szkoła to pewna przyszłość” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,  

Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.  

 

§ 1.  

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa warunki udziału i rekrutacji uczestników/uczestniczek w projekcie pn. „Firma 

plus szkoła to pewna przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji 

w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.  

2. Realizatorem projektu jest Powiat Dębicki/Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II 

w Dębicy, biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, 

ul. Rzeszowska 78, 39-200 Dębica, pokój nr 116. 

3. Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 31.10.2018 r.  

4. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, 

następujących szkołach: Technikum Nr 1 w Dębicy oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1. 

5. Głównym celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 

im. Jana Pawła II w Dębicy poprzez podnoszenie i dostosowanie do rynku pracy ich umiejętności oraz 

kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz doskonalenie kompetencji 

zawodowych kadry pedagogicznej. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny, projekt współfinansowany jest przez Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 2. 

Oferowane formy wsparcia 

1. Działania projektu skierowane są do uczniów/uczennic i nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. 

2. W ramach projektu realizowane będą formy wsparcia dla uczniów/uczennic i nauczycieli 

praktycznego kształcenia zawodowego tj.: 

1) Szkolenia i kursy ukierunkowane na zdobywanie przez uczniów/uczennice dodatkowych 

uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu: 
a) Szkolenie z tworzenia projektów graficznych za pomocą programu Photoshop CS5 - Czas trwania 

szkolenia: 70 godzin. Okres realizacji wsparcia: rok szkolny 2016/2017 – I edycja, rok szkolny 

2017/2018 – II edycja. Liczba osób uczestniczących - 20 uczniów/uczennic. 

b) Kurs SEP - Czas trwania kursu: 24 godzin. Okres realizacji wsparcia: rok szkolny 2016/2017 – 

I edycja, rok szkolny 2017/2018 – II edycja, Liczba osób uczestniczących - 30 uczniów/uczennic. 

c) Kurs obsługi wózków widłowych - Czas trwania kursu: 67 godzin. Okres realizacji wsparcia: rok 

szkolny 2016/2017 – I edycja, rok szkolny 2017/2018 – II edycja, Liczba osób uczestniczących – 

30 uczniów/uczennic. 

d) Kurs spawania metodą TIG - Czas trwania kursu: 111 godzin. Okres realizacji wsparcia: rok szkolny 

2016/2017 – I edycja, rok szkolny 2017/2018 – II edycja, Liczba osób uczestniczących – 

40 uczniów/uczennic. 



 
 

POWIAT 

DĘBICKI 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 

2) Staże zawodowe dla uczniów/uczennic – Technikum Nr 1 w Dębicy. Czas trwania stażu: 150 

godzin. Okres realizacji wsparcia: rok szkolny 2016/2017 I edycja, 2017/2018 – II edycja w okresie 

wakacji szkolnych. Liczba osób uczestniczących - 54 uczniów/uczennic. 

3) Praktyki zawodowe dla uczniów/uczennic – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Dębicy. 

Czas trwania praktyk: 150 godzin. Okres realizacji wsparcia: rok szkolny 2016/2017, 2017/2018, 

w okresie wakacji szkolnych. Liczba osób uczestniczących - 30 uczniów/uczennic. 

4) Szkolenie dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – Nowoczesne technologie w blacharstwie 

przemysłowym. Czas trwania szkolenia: 100 godzin. Okres realizacji wsparcia: rok szkolny 2016/2017 

w okresie wakacji szkolnych. Liczba osób uczestniczących – 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

3. Formy wsparcia, o których mowa w§ 2. ust. 2 będą się odbywać na podstawie harmonogramu. 

4. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany: 

a) ilości osób objętych daną formą wsparcia w poszczególny typach szkół, w których jest realizowany 

projekt, 

b) terminów realizacji form wsparcia, 

c) liczebności grup, w jakich odbywają się zajęcia, 

d) ustalonego harmonogramu realizacji form wsparcia. 

 

§ 3. 

Uczestnicy/uczestniczki projektu 

1. W projekcie uczestniczyć mogą: 

1) uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, którzy 

złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału 

w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną,  

2) nauczyciele kształcenia praktycznego zawodowego zatrudnieni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 

im. Jana Pawła II w Dębicy, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami 

i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną. 

2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrane/-ni na podstawie złożonych formularzy 

zgłoszeniowych.  

3. Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach wsparcia w jednej grupie wynosi:  

a) Szkolenie z tworzenia projektów graficznych za pomocą programu Photoshop CS5 - 10 osób w I edycji 

oraz 10 osób w II edycji. 

b) Kurs SEP - 15 osób w I edycji oraz 15 osób w II edycji. 

c) Kurs obsługi wózków widłowych - 15 osób w I edycji oraz 15 osób w II edycji. 

d) Kurs spawania metodą TIG - 20 osób w I edycji oraz 20 osób w II edycji. 

e) Staże zawodowe dla uczniów/uczennic – Technikum Nr 1 w Dębicy - 27 osób w I edycji oraz 27 osób 

w II edycji 

f) Praktyki zawodowe dla uczniów/uczennic – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 - 15 osób w I edycji 

oraz 15 osób w II edycji. 

g) Szkolenie dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

4. Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, 

oprócz wymogów określonych w § 3. ust.1, następującymi preferencjami dla poszczególnych działań: 

1) Szkolenia i kursy ukierunkowane na zdobywanie przez uczniów/uczennice dodatkowych 

uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych: 

a) Uczniowie i uczennice aktualnie uczący się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II 

w Dębicy objętych projektem spełniający następujące kryteria: 
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- Szkolenie z tworzenia projektów graficznych za pomocą programu Photoshop CS5 - 

uczniowie/uczennice kształcący się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych, 

- Kurs SEP - uczniowie/uczennice pełnoletni (najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych) 

kształcący się w zawodzie: technik mechatronik. 

- Kurs obsługi wózków widłowych - uczniowie/uczennice pełnoletni (najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć 

praktycznych), kształcący się w zawodzie technik budownictwa. 

- Kurs spawania metodą TIG - uczniowie/uczennice pełnoletni (najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć 

praktycznych), kształcący się w zawodzie monter izolacji przemysłowych, blacharz izolacji 

przemysłowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. 

b) Uczniowie i uczennice ze średnią ocen (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) ze wszystkich 

przedmiotów z roku szkolnego poprzedzającego złożenie formularza rekrutacyjnego (kryterium 

weryfikowane za pomocą wpisu w formularz zgłoszeniowy – wypełnia wychowawca) wg wagi 

punktowej - średnia ocen razy mnożnik 100 (np. 4,25·100=425). 

c) Uczennice biorące udział w szkoleniu, kursie – 10 punktów. 

d) Uczniowie/uczennice zamieszkujący na terenach wiejskich – 5 punktów. 

e) Uczniowie i uczennice posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (kryterium weryfikowane za 

pomocą: kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia o niepełnosprawności) będą brać 

udział w projekcie w pierwszej kolejności. 

2) Staże zawodowe/Praktyki zawodowe dla uczniów/uczennic: 
a) Uczniowie i uczennice aktualnie uczący się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II 

w Dębicy, objęci projektem spełniający następujące kryteria: 

- Staże zawodowe - uczniowie/uczennice Technikum Nr 1 w Dębicy kształcący się w zawodach technik 

cyfrowych procesów graficznych, technik mechatronik, technik budownictwa. 

- Praktyki zawodowe - uczniowie/uczennice Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Dębicy kształcący 

się w zawodach monter izolacji przemysłowych, blacharz izolacji przemysłowych, elektromechanik 

pojazdów samochodowych. 

b) Uczniowie i uczennice, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs lub szkolenie, o których mowa 

w § 2. ust.2 pkt.1. 

c) Uczniowie i uczennice ze średnią ocen (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) z przedmiotów 

zawodowych z roku szkolnego poprzedzającego złożenie formularza rekrutacyjnego (kryterium 

weryfikowane za pomocą wpisu w formularz zgłoszeniowy – wypełnia wychowawca) wg wagi 

punktowej - średnia ocen razy mnożnik 100 (np. 4,25·100=425). 

d) Uczennice biorące udział w stażach/praktykach – 10 punktów. 

e) Uczniowie i uczennice posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (kryterium weryfikowane za 

pomocą: kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia o niepełnosprawności) będą brać 

udział w projekcie w pierwszej kolejności. 

3) Szkolenie dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

a) Nauczyciele praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła 

II w Dębicy. 

b) Nauczyciele praktycznej nauki zawodu, którzy dotychczas nie brali udziału w szkoleniu w zakresie 

zgodnym z tematem szkolenia Nowoczesne technologie w blacharstwie przemysłowym. 

c) Wskazanie dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, zatrudniającego 

nauczyciela na podstawie wcześniej zdiagnozowanych potrzeb placówki w zakresie doskonalenia 

nauczycieli. 

5. Uczestnik/uczestniczka projektu mają prawo do udziału w więcej niż jednym rodzaju wsparcia 

z zastrzeżeniem: 
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a) uczeń/uczennica może uczestniczyć tylko w jednym kursie w danym roku szkolnym oraz może tylko 

raz odbyć praktykę/staż zawody w okresie realizacji projektu, 

b) wyklucza się w ramach projektu możliwość dwukrotnego uczestniczenia w formie wsparcia o takim 

samych programie zajęć.  

6. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, zostają 

umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy, na jego miejsce 

zostaje zakwalifikowany/-na kolejny/-na w rankingu uczeń/uczennica z listy rezerwowej. 

7. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności na 

liście rankingowej rozstrzyga termin złożenia formularza zgłoszeniowego. 

 

§ 4. 

Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

2. Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną 

w składzie: Asystent koordynatora ds. rekrutacji, szkoleń i współpracy z pracodawcami, (Przewodniczący 

Komisji), asystent koordynatora projektu (Członek Komisji), nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 

im. Jana Pawła II w Dębicy (Członek Komisji). 

3. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie w biurze projektu: Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 

im. Jana Pawła II w Dębicy, pokój nr 116 w następujących terminach: 

a) rok szkolny 2016/2017: 

- od 14 listopada do 16 grudnia 2016 r. na szkolenia, kursy dla uczniów/uczennic,  

- od 8 maja do 9 czerwca 2017 r. na praktyki i staże dla uczniów/uczennic oraz szkolenie dla nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu. 

b) rok szkolny 2017/2018: 

- od 13 listopada do 15 grudnia 2017 r. na szkolenia, kursy dla uczniów/uczennic, 

- od 7 maja do 8 czerwca 2018 r. na praktyki i staże dla uczniów/uczennic. 

4. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników/uczestniczek projektu niż 

zakłada liczba miejsc na poszczególne formy wsparcia rekrutacja zostanie przedłużona w danym zakresie 

o 2 tygodnie. Ponadto dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie roku szkolnego, o ile nie 

uniemożliwia tego charakter danej formy wsparcia. 

5. Informacje o terminach rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej 

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, przekazywane będą w formie ustnej przez 

dyrektorów, wychowawców klas, nauczycieli oraz pedagogów szkolnych. 

6. Uczniowie/uczennice ubiegający się o uczestnictwo w projekcie w biurze projektu Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, pokój nr 116 składają poprawnie wypełniony formularz 

zgłoszeniowy (wzór - załącznik nr 1 dla uczniów, załącznik nr 2 dla nauczycieli do niniejszego 

Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w formularzu) w terminie: 

a) rok szkolny 2016/2017: 

- do 16 grudnia 2016 r. na szkolenia, kursy dla uczniów/uczennic, 

- do 9 czerwca 2017 r. na praktyki i staże zawodowe dla uczniów/uczennic oraz szkolenie dla nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu. 

b) rok szkolny 2017/2018: 

- do 15 grudnia 2017 r. na szkolenia, kursy dla uczniów/uczennic, 

- do 8 czerwca 2018 r. na praktyki i staże zawodowe dla uczniów/uczennic. 
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7. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat/kandydatka może zostać 

poproszony bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków 

w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych. 

8. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione 

w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane. 

9. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna 

za rekrutację. 

10. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna na 

podstawie niniejszego regulaminu.  

11. Komisja Rekrutacyjna w terminie: 

a) rok szkolny 2016/2017: 

- do 5 stycznia 2017 r. dot. szkoleń, kursów dla uczniów/uczennic, 

- do 16 czerwca 2017 r. dot. praktyk i staży zawodowych dla uczniów/uczennic oraz szkolenia dla 

nauczycieli. 

b) rok szkolny 2017/2018: 

- do 5 stycznia 2018 r. dot. szkoleń, kursów dla uczniów/uczennic, 

- do 15 czerwca 2018 r. dot. kursów, praktyk i staży zawodowych dla uczniów/uczennic. 

podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu uczniów i uczennic spełniających wymogi formalne. 

Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Następnie 

Komisja, za pośrednictwem wychowawców klas powiadamia uczniów i uczennice o zakwalifikowaniu do 

uczestnictwa w projekcie. Listy także zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w szkole. 

12. Uczestnik/uczestniczka zakwalifikowany/-na do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy 

uczestników:  

1) na wniosek: nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia, pracodawcy realizującego praktykę, staż, 

koordynatora projektu, uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w danej formie wsparcia, 

2) w przypadku opuszczenia co najmniej 20% zajęć przewidzianych daną formą wsparcia tj. szkolenia, 

kursy dla uczniów/uczennic (dot. jednej formy wsparcia), 

3) w przypadku opuszczenia co najmniej 20% zajęć przewidzianych daną formą wsparcia tj. szkolenia 

organizowanego przez realizatora projektu dla nauczycieli, 

4) w przypadku skreślenia uczestnika/uczestniczki projektu z listy uczestników zajęć organizowanych 

przez podmiot, któremu dane zadanie zostało zlecone przez realizatora projektu,  

5) w przypadku samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki projektu. 

Jednocześnie w ww. przypadkach Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy zastrzega 

sobie możliwość dochodzenia od Uczestnika/Uczestniczki kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie.  

13. Udział danego/ej uczestnika/uczestniczki w formie wsparcia w ramach projektu może ustać również 

w przypadku: 

a) skreślenia z listy uczniów/uczennic danej szkoły, wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela 

uczestniczącego w projekcie, 

b) przyczyn losowych (np. długotrwała choroba). 

14. Skreślenia ucznia/uczennicy lub nauczyciela z listy uczestników projektu w przypadkach, o których 

mowa w ustępie 12 lub ustępie 13 dokonuje koordynator projektu wpisując równocześnie na listę 

uczestniczek/uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji 

danej formy wsparcia) osobę z listy rezerwowej zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. 

15. Brak uzyskania od uczestnika/uczestniczki projektu wszystkich wymaganych danych osobowych, 

o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS, potrzebnych do monitorowania 

wskaźników kluczowych oraz przeprowadzania ewaluacji, uniemożliwia udział w projekcie danej osoby. 
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Zakres danych osobowych uczestnika/uczestniczki projektu otrzymujących wsparcie, powierzanych do 

przetwarzania określa załącznik nr 3 do regulaminu.  

16. Z chwilą przystąpienia do projektu każdy z uczestników/uczestniczek projektu podpisuje: 

a) oświadczenie (wg wzoru - załącznik nr 4 do regulaminu) o przyjęciu przez niego do wiadomości 

informacji, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.),  

b) deklarację uczestnictwa w projekcie - wzór załącznik nr 5 do regulaminu. 

W przypadku uczestnika/uczestniczki nie posiadającej zdolności do czynności prawnych w/w dokumenty 

podpisuje również jego rodzic/opiekun prawny. 

17. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do przekazania informacji na temat jego/jej 

sytuacji po opuszczeniu projektu. 

18. Przed udzieleniem wsparcia realizator projektu zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy 

uczestnictwa pomiędzy uczestnikiem/uczestniczką wsparcia, a realizatorem projektu w zakresie zgodnym 

z wnioskiem o dofinansowanie i regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. W przypadku 

uczestnika/uczestniczki nie posiadającej zdolności do czynności prawnych, umowę podpisuje również 

jego rodzic/opiekun prawny. 

19. Formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są w biurze 

projektu/sekretariacie szkoły. 

20. O pozytywnym ukończeniu danej formy wsparcia i jednocześnie możliwości uzyskania 

zaświadczenia lub innego dokumentu w tym zakresie świadczy: 

1) uczestnictwo w co najmniej 80% godzin, w tym: kursy, szkolenia, praktyki i staże zawodowe dla 
uczniów/uczennic. 
2) uczestnictwo w co najmniej 80% godzin, w szkoleniu dla nauczycieli (organizowane przez realizatora 
projektu).  
3) W przypadku kursów dających uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami instytucji 
certyfikujących. 
 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. 

2. Obowiązkiem uczestnika/uczestniczki projektu jest: 

1) zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz przestrzeganie jego zapisów, 

2) systematyczne uczęszczanie na kursy/szkolenia/praktykę/staż w wyznaczonych terminach, 

3) potwierdzanie swojej obecności na kursach/szkoleniach/praktykach/stażach – w formie złożenia 

podpisu na liście obecności, 

4) wypełniania ankiet ewaluacyjnych oraz testów sprawdzających wiedzę lub innej formy weryfikacji 

wiedzy/umiejętności zrealizowanej przez nauczyciela/instruktora danej formy wsparcia lub inny podmiot 

do tego uprawniony, 

5) przestrzeganie ogólnie przyjętych norm i zasad obowiązujących na zajęciach, 

6) przestrzeganie przepisów BHP, 

7) informowanie o zmianach dotyczących danych osobowych.  

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez realizatora projektu. 

 



 
 

POWIAT 

DĘBICKI 
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Załączniki: 

zał. nr 1 Wzór formularza zgłoszeniowego ucznia/uczennicy do projektu. 

zał. nr 2 Wzór formularza zgłoszeniowego nauczyciela do projektu. 

zał. nr 3 Zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek projektu powierzanych do przetwarzania. 

zał. nr 4 Wzór oświadczenia uczestnika projektu. 

zał. nr 5 Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

 


