
Regulamin operacji 

„Rozwój transferu wiedzy i nowych technologii wśród grupy 40 dzieci i młodzieży z Gminy 

Budziszewice i okolicznych miejscowości”. 

 

1. Projekt „Rozwój transferu wiedzy i nowych technologii wśród grupy 40 dzieci i młodzieży z Gminy 

Budziszewice i okolicznych miejscowości” zwany dalej „Projektem” jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

2. Organizatorem Projektu jest Fundacja Ex Litteris Libertas zwana dalej „Fundacją”. 

3. Celem projektu jest podwyższenie kompetencji i umiejętności grupy 40 dzieci i młodzieży w wieku 

8-13 lat pochodzących z Gminy Budziszewice i okolicznych miejscowości poprzez organizację cyklu 

wykładów i laboratoriów z zakresu transferu wiedzy i nowoczesnych technologii. 

4. Do udziału w Projekcie mogą się zgłaszać dzieci i młodzież spełniający kryteria zgodnie z pkt 3 

niniejszego Regulaminu od 01.02.2014 r. do 20.02.2014 r. 

5. Zgłoszenia odbywają się w następującej formie: 

a. drogą e-mailową na adres fundacja@exlitteris.edu.pl 

b. drogą telefoniczną pod numerem tel. 724-116-206 

c. poprzez formularz na stronie internetowej http://www.exlitterislibertas.pl 

6. Warunkiem udziału w Projekcie jest podpisanie niniejszego Regulaminu przez rodzica/prawnego 

opiekuna dziecka oraz dostarczenie dokumentu wraz z Kartą Zgłoszenia stanowiącą załącznik do 

niniejszego Regulaminu do Organizatora. 

7. Ostateczna lista zakwalifikowanych uczestników zostanie podana do wiadomości publicznej przez 

Fundację za pośrednictwem strony internetowej http://www.exlitterislibertas.pl nie później niż 

do dnia 28.02.2014 r. 

8. Fundacja zastrzega prawo do zwiększenia ilości uczestników Projektu. 

9. Projekt realizowany jest w dwóch miejscowościach: 

a. w Zespole Szkół w Budziszewicach, ul. Szkolna 2, 97-212 Budziszewice – dwie grupy wiekowo-

kompetencyjne 

b. w Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach, Węgrzynowice 16, 97-212 Budziszewice – dwie 

grupy wiekowo-kompetencyjne 

10. Wybór miejsca uczęszczania na zajęcia dziecka należy do rodzica/opiekuna prawnego. 

11. Każdy uczestnik jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na zajęcia w ramach 

niniejszego Projektu. Każda nieobecność dziecka wymaga pisemnego usprawiedliwienia przez 

rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na 

zajęciach. Większa liczba nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje skreśleniem z listy 

uczestników Projektu. 

12. Zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu w każdej miejscowości w poniedziałki – w 

Węgrzynowicach, w środy – w Budziszewicach we wcześniej ustalonych godzinach. Fundacja 

zastrzega sobie prawo do zmiany terminów organizowanych zajęć w trakcie realizacji Projektu. 

13. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do każdorazowego przywożenia i odbierania dziecka z 

miejsca realizacji Projektu. 

14. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z następującym harmonogramem: 

a. Etap I (01.02.2014 – 30.06.2014) 

b. Etap II (01.09.2014 – 31.12.2014) 

 

 Podpis rodzica/opiekuna 

 

 …………………………………………………………… 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

 

Niniejszym zgłaszam moje dziecko do udziału w projekcie „Rozwój transferu wiedzy i nowych 

technologii wśród grupy 40 dzieci i młodzieży z Gminy Budziszewice i okolicznych miejscowości” 

organizowanym przez Fundację Ex Litteris Libertas. 

Miejsce zajęć (zakreślić odpowiednie pole): 

□ Budziszewice 

□ Węgrzynowice 

 

Dane Uczestnika Projektu 

Imię i nazwisko:  .....................................................................................................  

Data urodzenia: ......................................................................................................  

Adres zamieszkania: ...............................................................................................  

Numer PESEL: .........................................................................................................  

 

Dane rodzica/opiekuna 

Imię i nazwisko: ......................................................................................................  

Telefon kontaktowy:...............................................................................................  

Uwagi: .....................................................................................................................  

 

 

 Podpis rodzica/opiekuna 

 …………………………………………………………… 

 


