REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„PŁYWAMY I WSPINAMY SIĘ W BUDZISZEWICACH I OKOLICACH”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Beneficjentami Ostatecznymi/Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie:
a. uczniowie Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum w Budziszewicach,
b. osoby z innego terenu, jeżeli będą wolne miejsca

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
a. Telefoniczne lub osobiste zgłoszenie dziecka przez rodzica w świetlicy

w Węgrzynowicach –wyrażenie pisemnej zgody na udział w projekcie,
b. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - pisemnie,
c. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (dostarczone po zakwalifikowaniu

uczestnika, ale nie później niż do 30 czerwca br.)
d. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Fundację Ex

Litteris Libertas (kryterium pierwszeństwa)
e. Udział w poprzednio organizowanych wyjazdach na basen (kryterium pierw-

szeństwa)
f.

Jeżeli uczestnik jest uczniem klas IV-VI lub gimnazjum wymagane jest posiadanie podstawowych umiejętności pływackich

3. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą kandydatury spełniające wszyst-

kie powyższe warunki, przy czym spełnienie warunków a, b, c i f jest obowiązkowe.
4. Za moment ostatecznej kwalifikacji uczestnika przyjmuje się chwilę, w któ-

rej złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty, tj:
a. Pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w projekcie,
b. Pisemna zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla

potrzeb realizowanego projektu,

c. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, kwalifikującym do

udziału w szkoleniach z pływania na basenie.
5. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie

są równoznaczne z brakiem możliwości udziału w projekcie.
6. Złożenie

dokumentów

rekrutacyjnych

nie

jest

równoznaczne

z zakwalifikowaniem się do Projektu.
7. Złożone przez Kandydatów dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
§2
Zasady Rekrutacji
1. Proces rekrutacji i selekcji do projektu będzie realizowany w okresie od 1
do 25 czerwca 2011.
2. Rekrutację osób do uczestnictwa w szkoleniach wyjazdowych na basen objętych projektem prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Zarząd Fundacji w celu przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. W skład
Komisji wchodzą:
 Mirosława Reszka – Przewodnicząca Komisji
 Anna Kowalczyk
 Marzena Lachowska
3. Proces kwalifikacji Uczestników Projektu jest obligatoryjny dla wszystkich
kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie
4. Rekrutacja i selekcja kandydatów zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w postanowieniach ogólnych
5. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 uczestników
6. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

§3
Kwalifikacja Beneficjentów Ostatecznych (Uczestników Projektu)
1. Komisja Rekrutacyjna będzie podejmować decyzję o zakwalifikowaniu lub

niezakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie po uwzględnieniu następujących kryteriów:
1) kryterium formalne tj.: złożenia dokumentów przez danego kandydata,
2) kryteriów preferencji (pierwszeństwa):
a.

udział w zajęciach edukacyjnych fundacji Ex Litteris Libertas -ustalone

na podstawie analizy dokumentacji znajdującej się w świetlicy (dzienniki z listą
obecności na zajęciach),
b.

trudne warunki bytowe - uczniowie / uczennice pochodzący/ce z rodzin

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
3) kryterium kolejności zgłoszeń
2. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji i selekcji będzie przygotowanie Li-

sty Głównej Beneficjentów Ostatecznych / Uczestników Projektu, którzy wezmą udział w szkoleniach wyjazdowych oraz przygotowanie Listy Rezerwowej
Kandydatów, którzy będą mogli w pierwszej kolejności przystąpić do udziału w
projekcie w przypadku rezygnacji lub skreślenia
z listy któregoś z wyselekcjonowanych uczestników.
3. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej
4. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie będą

informowani o wynikach bezpośrednio podczas spotkania w świetlicy oraz
za pośrednictwem strony internetowej Fundacji i telefonicznie.

§4
Prawa Beneficjenta Ostatecznego (Uczestnika Projektu)
1. Każdy Uczestnik Projektu, a w jego ramach szkolenia ma prawo do:
a.

udziału w formie szkolenia jaką są wyjazdy na basen,

b.

zgłaszania uwag i oceny szkolenia, w którym uczestniczy,

c.

wyżywienia podczas szkolenia,

d.

opieki 2 wykwalifikowanych instruktorów pływackich oraz 2 opiekunów w
drodze na basen, w trakcie szkoleń na basenie oraz w drodze powrotnej,

e.

opuszczenia maksymalnie 10% godzin zajęć, nieusprawiedliwiona większa
liczba nieobecności powoduje skreślenie z listy uczestników.

§5
Obowiązki Beneficjenta Ostatecznego (Uczestnika Projektu)
1. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:
a.

złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

b.

zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji, Selekcji i Uczestnictwa w Projekcie,

c.

uczestniczenia w zajęciach do których został zakwalifikowany oraz potwierdzania swojej obecności własnym podpisem na liście obecności,

d.

wypełniania w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych i testów
sprawdzających,

e.

przystąpienia do egzaminów sprawdzających w ramach szkoleń,

f.

bieżącego informowania opiekunów o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w szkoleniu,

g.

usprawiedliwienia wszystkich nieobecności u opiekuna w terminie 1 dnia od
daty zaistnienia zdarzenia,

