REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pn. ,,Utworzenie interaktywnego koła zainteresowań pn.: ,,Młody Pitagoras- rozmowy
z użyciem głowy” w Gminie Ustrzyki Dolne”, w ramach środka 4.1 ,,Rozwój obszarów
zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013’, zgodnie z umową
o dofinansowanie Nr 00014-6173-SW0900055/12 z dnia 05.12.2012 r.
§1
Informacje ogólne

,,Utworzenie
Pitagorasrozmowy

Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.

interaktywnego
koła
zainteresowań
z użyciem głowy” w Gminie Ustrzyki Dolne”.
1.

pn.:

,,Młody

,,Utworzenie interaktywnego koła zainteresowań pn.: ,,Młody Pitagorasrozmowy z użyciem głowy” realizowany jest przez Gminę Ustrzyki Dolne, z siedzibą w Ustrzyki
Projekt pn.

Dolne, 38-70, ul. Kopernika 1.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Programie - oznacza Program Operacyjny RYBY 2007-2013
2. Projektodawca - Gmina Ustrzyki Dolne, z siedzibą w Ustrzyki Dolne, 38-70, ul. Kopernika 1.
3. Projekcie - oznacza Projekt pn.

,,Utworzenie interaktywnego koła zainteresowań pn.:
,,Młody Pitagoras- rozmowy z użyciem głowy” realizowany przez Gminę Ustrzyki Dolne na
podstawie umowy o dofinansowanie podpisaną z Urzędem
Podkarpackiego w Rzeszowie.

Marszałkowskim Województwa

4. Uczestniku Projektu uczniowie i uczennice klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum
5. Biurze Projektu - oznacza miejsce realizacji Projektu, znajdujące się w budynku Urzędu
Miejskiego w Ustrzykach Dolnych , 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1.
§3
Informacje odnośnie Projektu
1. Misją i rolą interaktywnego koła zainteresowań będzie :
- popularyzacja wiedzy ,
- rozbudzanie zainteresowań dzieci zagadnieniami z zakresu matematyki, ekonomii, informatyki,
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wdrażanie dzieci i młodzieży do rozwiązywania zagadnień nietypowych, oryginalnych i
szczególnie
złożonych,
- rozwijanie umiejętności korzystania z osiągnięć techniki i nowoczesnych technologii,
- rozwój potencjału intelektualnego,
- dostarczanie wiedzy przydatnej w życiu społecznym, uzupełnianie edukacji szkolnej,
- aktywizacja społeczna młodego pokolenia, rozbudzanie aspiracji,
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
- stworzenie możliwości wartościowego spędzania wolnego czasu, poszerzenie doświadczeń,
nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami a także kadrą pedagogiczna z innych placówek,
- integracja osób niepełnosprawnych,
2. W ramach Projektu planujemy objąć wsparciem 45 osób z terenu Gminy Ustrzyki Dolne.
3. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w Zespole Szkół Publicznych Nr 2,
Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych w okresie od 01.09.2011 r. do 30.06.2013
r. (z przerwą wakacyjną każdego roku).
4. Zajęcia będą odbywały się w godzinach pracy szkoły.
5. Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.
§4
Kryteria wyboru uczestników Projektu oraz warunki ich uczestnictwa w Projekcie
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Projekt adresowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.
Uczestnikami Projektu mogą być:
Uczniowie i uczennice klas IV-IV Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum
Rekrutacja do Projektu odbywa się poprzez złożenie przez rodziców/ opiekunów prawnych dzieci
następujących dokumentów:
a) Formularz Zgłoszenia udziału w projekcie (stanowiący załącznik nr l do niniejszego
Regulaminu);
b) Deklaracja Uczestnictwa w projekcie (stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu);
c) Oświadczenie o zamieszkaniu.
d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze Projektu, stanowią
dokumentację projektową.
Koordynator Projektu może przeprowadzić postępowanie dodatkowe w celu zgromadzenia danych
uczestników niezbędnych do realizacji Projektu.
Druki: Deklaracja Uczestnictwa, Formularz Zgłoszeniowy, Regulamin oraz Oświadczenie
o zamieszkaniu, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
są dostępne na stronie internetowej Gminy Ustrzyki Dolne ustrzyki-dolne.pl (w zakładce: Program
Operacyjny RYBY 2007-2013) oraz w Biurze Projektu (pokój nr 11 w budynku Urzędu Miejskiego
w Ustrzykach Dolnych) a także w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 Narciarska Szkoła
Sportowa i na stronie sekretariat@zsp2ustrzyki.pl
Wszystkie składane dokumenty winny być wypełnione czytelnie, dużymi, drukowanymi literami.
Termin składania dokumentów upływa dnia 17 maja 2013 r. Dokumenty można złożyć
osobiście w sekretariacie ZSP Nr 2 przy ul. Dobrej 6, 38-700 Ustrzyki Dolne od poniedziałku do
piątku w godzinach 08.00 – 10.30.
Za prawidłowy przebieg rekrutacji odpowiedzialny jest Koordynator Projektu.
Biuro Projektu
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1
tel./fax.: 013 460 80 00
www.ustrzyki-dolne.pl; e-mail: um@ustrzyki-dolne.pl

2

10. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony jest równy
dostęp dzieci obu płci.
11. Procedura rekrutacyjna realizowana jest bezpośrednio w ZSP Nr 2 przy ul. Dobrej 6, 38-700
Ustrzyki Dolne.
12. Koordynator Projektu sprawdza kompletność oraz przeprowadza analizę złożonych dokumentów
rekrutacyjnych. W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach Koordynator Projektu
zwraca się telefonicznie do rodziców/ opiekunów prawnych z prośbą o uzupełnienie.
13. Brak wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie.
14. Koordynator Projektu na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów rekrutacyjnych wybiera
grupę docelową.
15. Zapisanie dziecka do udziału w Projekcie po terminie o którym mowa w §4 ust. 8 będzie możliwe,
w przypadku rezygnacji uczestnika lub wystąpienia wolnych miejsc w grupach zajęciowych.
Warunkiem udziału w Projekcie jest wypełnienie i złożenie wymaganych dokumentów
rekrutacyjnych o których mowa w §4 ust. 3 w terminie uzgodnionym z Koordynatorem Projektu.
16. W ciągu 5 dni od daty zakończenia rekrutacji Koordynator Projektu sporządza listę osób
zakwalifikowanych do Projektu.
17. Decyzja o zakwalifikowaniu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie listy
uczestników Projektu na tablicy informacyjnej Biura Projektu. Ponadto o zakwalifikowaniu do
udziału w Projekcie oraz o terminie spotkania organizacyjnego Koordynator Projektu poinformuje
rodziców/opiekunów prawnych telefonicznie bądź listownie.
18. Rekrutacja do Projektu będzie powtarzana w uzasadnionych przypadkach1 na początku każdego
roku szkolnego2 .
19. Informacja o rekrutacji będzie rozpowszechniana w formie ogłoszeń na terenie Gminy Ustrzyki
Dolne .

§5
Uprawnienia i obowiązki uczestników
1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do:
a) nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach Projektu zajęciach
b) korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu.
2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
a) wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas trwania Projektu
b) wypełniania innych dokumentów związanych z realizacją Projektu
c) przestrzegania Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa
d) systematycznego uczestniczenia w zajęciach
e) przestrzegania punktualności
f) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie Instytucjom
zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.

1

Rezygnacja uczestnika, wolne miejsca w grupach
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§6
Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie
1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
2. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi
lub innymi uzasadnionymi przypadkami.
3. Rodzic/ opiekun prawny dziecka ma obowiązek niezwłocznie poinformować nauczyciela
o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach.
4. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. wydłużenie okresu
chorobowego, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), rodzice/ opiekunowie prawni
dziecka mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnego
oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach.
5. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Projektodawca obciąży Beneficjenta (rodziców/
opiekunów prawnych) pełnymi kosztami jego uczestnictwa w Projekcie.
6. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby, która rażąco narusza
postanowienia niniejszego Regulaminu lub działa na szkodę Gminy Ustrzyki Dolne .

§7
Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
Projektodawca ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Modyfikacje w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w przypadku zmian w Projekcie oraz na
skutek zmian w przepisach.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają:
a) decyzja Koordynatora Projektu
b) Wniosek o dofinansowanie Projektu
c) Kodeks Cywilny.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
6. Aktualna treść niniejszego regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie
internetowej Gminy Ustrzyki Dolne www.ustrzyki-dolne.pl oraz Zespołu Szkół Publicznych Nr2
Narciarska Szkoła Sportowa sekretariat@zsp2ustrzyki.pl.
1.
2.
3.
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