Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Regulamin rekrutacji
do projektu „Edukacja poprzez poznanie”
I.

Postanowienia ogólne
§1

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu „Edukacja
poprzez poznanie” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich, zwanego w dalszej części Regulaminu „projektem”.
§2
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2012 r. do 30.09.2012 r.
Projekt będzie obejmował:
1. Szkolenia przygotowawcze z historii, geografii i biologii, które zostaną
zorganizowane w siedzibie Stowarzyszenia w terminie od 10-14.08.2012 (10 godzin
zegarowych).
2. 10-dniowy wyjazd edukacyjny dzieci w terminie 18.08.2012 do 27.08.2012 do
Władysławowa.
3. Spotkanie podsumowujące dla uczestników, rodziców i opiekunów, na którym
zaprezentowane będą prace młodzieży, wykonane w czasie wyjazdu oraz zostaną
wręczone certyfikaty uczestnictwa w projekcie.
§3
W trakcie wyjazdu przeprowadzone będą:
- zajęcia edukacyjne z zakresu sztuki autoprezentacji, korzystania z map
i przygotowania do marszu na orientację, sposobów przygotowania prezentacji,
technik malarskich na przestrzeni wieków, ABC savoir vivre’u w praktyce,
- marsz na orientację,
- gry i zabawy integracyjne,
- zwiedzanie Gniezna, Władysławowa Trójmiasta, Łeby, Słowińskiego Parku
Narodowego, Malborka,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia plastyczne,
- przygotowanie prezentacji,
- testy i ankiety.
II. Warunki uczestnictwa w projekcie
§4
1. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich woj. małopolskiego,
gminy Stary Sącz, sołectw: Skrudzina i Gaboń, z roczników 1997 – 1993, osób
w okresie edukacji szkolnej (gimnazjum, szkoła średnia), które spełnią kryteria
rekrutacji.
2. Łącznie projektem zostanie objętych 20 dzieci (10 dziewcząt i 10 chłopców).
III. Proces rekrutacji
§5
1. Informacja o naborze do udziału w projekcie jest zamieszczana na stronie
internetowej projektodawcy: www.skrudzina.pl oraz podana do wiadomości w formie

plakatów rozwieszonych na tablicach informacyjnych, na przystankach
autobusowych, tablicy przy parafii, przy sklepach w Skrudzinie i Gaboniu.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście od 01-05.08.12 od godz. 16.00 do 18.00
w siedzibie Stowarzyszenia w świetlicy wiejskiej w Skrudzinie (Skrudzina 40).
3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie formularzy zgłoszeniowych
(deklaracji uczestnictwa i karty kwalifikacyjnej), stanowiących załączniki 1 i 2 do
niniejszego Regulaminu.
4. Koordynator oraz osoba ds. rozliczeń prowadzi listę rekrutacyjną, w której
odnotowuje terminy zgłoszeń kandydatów. Każdemu zgłoszeniu będzie nadany
numer zgłoszenia.
5. Aby zostać zakwalifikowanym do projektu należy spełniać następujące kryteria
obligatoryjne:
5.1.rok urodzenia pomiędzy 1993 – 1997 (na podstawie numeru PESEL),
5.2.zamieszkanie na terenie wsi Skrudzina lub Gaboń (oświadczenie),
5.3.uczeń gimnazjum/szkoła średnia - także tegoroczni absolwenci(oświadczenie).
Przyjmuje się, że w projekcie może wziąć udział nie więcej, niż 2 dzieci z jednej
rodziny.
6. W przypadku większej liczby chętnych decydować będą kryteria dodatkowe:
6.1. dzieci niepełnosprawne z lekkim stopniem niepełnosprawności (na podstawie
orzeczenia o niepełnosprawności),
6.2. dzieci z rodzin wielodzietnych (decyduje liczba dzieci niepełnoletnich w rodzinie
– oświadczenie). Za rodzinę wielodzietną uznaje się rodzinę, w której jest min.
3 dzieci, w tym pełnoletnie, będące na utrzymaniu rodziców i uczące się (decyduje
liczba dzieci niepełnoletnich w rodzinie),
6.3. dzieci z rodzin niepełnych (oświadczenie),
6.4. pozostałe dzieci, mieszkające w Skrudzinie i Gaboniu w ramach wolnych miejsc
wg kolejności zgłoszeń (oświadczenia).
7. W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci, spełniające wszystkie kryteria
obligatoryjne, następnie trzy, dwa i jedno kryterium dodatkowe. W przypadku
jednakowych wyników decydować będzie data złożenia przez rodzica/opiekuna
prawnego deklaracji uczestnictwa w projekcie.
8. Dokumenty dostępne będą w biurze projektu. Zaliczają sie tu: deklaracja
uczestnictwa i karta kwalifikacyjna na wyjazd.
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, miejsce zajmie pierwsza osoba
z listy rezerwowej.
10. Lista osób zakwalifikowanych oraz rezerwowa zostanie wywieszona w siedzibie
Stowarzyszenia (świetlica wiejska w Skrudzinie, Skrudzina 40) oraz na stronie
internetowej Stowarzyszenia www.skrudzina.pl w terminie do 3 dni od zakończenia
rekrutacji. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie zostaną
powiadomieni telefonicznie.
IV. Uprawnienia i obowiązki Uczestnika
§6
1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie.
2. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniach przygotowawczych
z historii, geografii i biologii, w wyjeździe edukacyjnym do Władysławowa oraz
w spotkaniu podsumowującym po powrocie z wyjazdu (co zostanie potwierdzone
w listach obecności) oraz do brania udziału w ankietach i testach, przeprowadzanych
w ramach monitoringu postępów projektu.
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a. punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
b. potwierdzania każdorazowo uczestnictwa na liście obecności,
c. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych.
4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć
(szkoleniach przygotowawczych).
5. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi
sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie pisemnego
oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika, ssporządzonego pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności rodzic/opiekun prawny
uczestnika może wystąpić z pisemną prośbą do Koordynatora Projektu o wyrażenie
zgody na kontynuację uczestnictwa w Projekcie.

7. Koordynator Projektu może wyrazić zgodę na kontynuację uczestnictwa w Projekcie
w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem samodzielnego opanowania przez
uczestnika materiału będącego przedmiotem zajęć.
8. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:
a. przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania od
Koordynatora Projektu zgody na kontynuację uczestnictwa w Projekcie,
b. złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa przez rodzica/opiekuna prawnego
Uczestnika przed rozpoczęciem uczestnictwa w Projekcie.
9. Beneficjentom Ostatecznym nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
realizowane w ramach Projektu.
10. Uczestnik jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu.
V. Zasady monitoringu uczestników Projektu
§7
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania listy obecności oraz ankiet i testów
przeprowadzonych w ramach Projektu.
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać organizatorom dane niezbędne do
wypełnienia kwestionariusza PEFS - Podsystem Monitorowania Europejskiego
Funduszu Społecznego.
VI. Pozostałe postanowienia
§8
1. Niniejszy „Regulamin rekrutacji” zatwierdza oraz zmienia Koordynator projektu.
2. Za realizację procesu rekrutacji odpowiadają Koordynator oraz Specjalista
ds. rozliczeń i sprawozdawczości projektu.
3. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

Skrudzina, 21.07.2012

