Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Rowerowa Jedynka
§1
Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie Rowerowa
Jedynka.
2. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
3. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2017,
Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Działanie 5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej,
Sfera pożytku publicznego 18) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży.
4. Realizatorem projektu jest Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA przy Szkole Podstawowej Nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Parczewie.
5. Projekt realizowany jest w okresie od 2017-03-01 do 2017-09-30.
§2
Cele i zakres wsparcia
1. Celem projektu jest upowszechnienie turystyki rowerowej po Ziemi Parczewskiej, poprzez udział
150 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie w zajęciach krajoznawczych i wycieczkach
rowerowych.
2. Projekt przewiduje udział uczniów w:
a. zajęciach stacjonarnych,
b. wycieczce rowerowej,
c. rodzinnym pikniku rowerowym,
d. opracowaniu folderów z trasami rowerowymi.
§3
Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników
1. Rekrutację, która zostanie przeprowadzona w marcu 2017, poprzedzi akcja informacyjna na
terenie Szkoły Podstawowej Nr 1.
2. Uczniowie klas 4 – 6 zostaną poinformowani o celach projektu, planowanych działaniach,
możliwości udziału w projekcie oraz otrzymają formularze zgłoszeniowe.
3. Z uwagi na wiek beneficjentów, do uczestnictwa w projekcie wymagana będzie zgoda
rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
4. Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie, których rodzice/opiekunowi
prawni złożą w wyznaczonym terminie komplet dokumentów określonych w niniejszym
regulaminie.
5. Weryfikacji złożonych dokumentów dokona powołana przez Dyrektora szkoły Komisja
Kwalifikacyjna w składzie: koordynator projektu, jako przewodniczący oraz dwóch innych
nauczycieli będących członkami UKS Jedynka.
6. W przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń niż przewidywana w projekcie, decydowały
będą kryteria (w kolejności):
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

a. trudna sytuacja materialna rodziny ucznia (dzieci posiadające finansowane przez MOPS
obiady),
b. kolejność zgłoszeń (data złożenia w sekretariacie szkoły kompletnych dokumentów
rekrutacyjnych).
Z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zostanie sporządzony protokół zawierający listę
zakwalifikowanych uczestników projektu.
O zakwalifikowaniu do projektu zostanie powiadomiony uczeń i jego rodzic/opiekun prawny.
Osoby, które z braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do projektu, umieszczone zostaną na
liście rezerwowej.
W przypadku ewentualnej rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, jego miejsce zajmie osoba
z listy rezerwowej.
W przypadku wolnych miejsc, przeprowadzona zostanie rekrutacja dodatkowa wśród
najstarszych uczniów klas 3.
Po zakończeniu rekrutacji zakwalifikowani uczniowie zostaną podzieleni na 9 grup, w których
będą brali udział w zajęciach stacjonarnych oraz wyjazdach rowerowych.
§4
Uczestnictwo w projekcie

1. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie
ul. 11 Listopada 90.
2. Informacje o szczegółowym harmonogramie zajęć stacjonarnych i terminach wyjazdów
rowerowych dla poszczególnych grup, umieszczone zostaną na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej szkoły: www.sp1parczew.pl.
3. Zakwalifikowani do projektu uczniowie mają obowiązek regularnego uczestnictwa we wszystkich
określonych w projekcie zajęciach.
4. Uczniowie uczestniczą w prowadzonych w ramach projektu zajęciach nieodpłatnie.
5. Obecność na zajęciach/wyjazdach rowerowych sprawdzana będzie każdorazowo przez
prowadzącego zajęcia/opiekuna wyjazdu i potwierdzona na liście obecności wpisem
„obecny/obecna”.
6. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet i testów wiedzy związanych z
realizowanym projektem.
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w czasie jego trwania, rodzic/opiekun prawny
uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia wraz z
podaniem przyczyny rezygnacji.
§5
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest u koordynatora projektu p. Jacka Jerzego Piętowskiego oraz na
stronie internetowej szkoły www.sp1parczew.pl.
2. W imieniu uczestnika projektu rodzic/opiekun prawny po zapoznaniu się z Regulaminem
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których
rodzice/opiekunowie prawni uczestników projektu będą niezwłocznie informowani poprzez
stronę internetową www.sp1parczew.pl oraz koordynatora.
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