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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu.

2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej

www.sp1parczew.pl oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza

Kościuszki w Parczewie.

§ 2. INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Zadanie publiczne pod nazwą „Turystyczna Jedynka” realizowane jest przez

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza

Kościuszki w Parczewie od 01 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

2. Projekt skierowany jest do 66 uczniów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 im.

Tadeusza Kościuszki w Parczewie, przy której działa klub (chłopcy i dziewczęta) oraz

45 osób dorosłych (ukończony 18 r.ż) zainteresowanych udziałem w krajoznawczych

rajdach rowerowych i turystyką rowerową.

3. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na sześć grup: trzy grupy uczniów szkoły po

22 uczestników oraz trzy grupy osób dorosłych po 15 osób.

§ 3. CEL OGÓLNY PROJEKTU

1. Promocja i upowszechnianie turystyki rowerowej na ziemi parczewskiej poprzez

udział 111 uczestników w rajdach rowerowych.

§ 4. CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

1. Promocja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku w harmonii ze

środowiskiem przyrodniczym.
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2. Popularyzacja wiedzy o wartościach przyrodniczych, historycznych i kulturowych

ziemi parczewskiej.

3. Upowszechnienie korzystania z rowerów wśród młodzieży uczęszczającej do Szkoły

Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie.

§ 5. ZASADY REKRUTACJI

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad

sprawiedliwej rekrutacji wobec wszystkich zainteresowanych projektem podjęte zostaną

następujące działania:

wobec uczniów klas VI - VIII

1. Akcja informacyjno – promocyjna, zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji

oraz regulaminu uczestnictwa na stronie internetowej szkoły, za pośrednictwem

wychowawców.

2. Kryteria rekrutacji uczniów:

- status ucznia SP1 Parczew

- złożenie kompletu dokumentów: zgłoszenie udziału w projekcie, zgoda rodzica/

opiekuna prawnego do udziału w projekcie, oświadczenie i zgoda rodzica/ opiekuna

prawnego na uczestnictwo w wycieczce rowerowej/ rajdzie rowerowym, w tym

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce rowerowej/ rajdzie

rowerowym.

3. W przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń niż przewidziana w projekcie

decydowały będą następujące kryteria (w kolejności):

- trudna sytuacja materialna rodziny ucznia (dzieci korzystające z obiadów

refundowanych przez MOPS lub GOPS),

- kolejność zgłoszeń (data złożenia dokumentów rekrutacyjnych).

4. Proces rekrutacji uczniów obejmuje:

- złożenie kompletu wymaganych dokumentów,

- analizę złożonych dokumentów rekrutacyjnych,

- listy uczniów zakwalifikowanych i listy rezerwowe,

- w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie jego miejsce zajmuje osoba

z listy rezerwowej,

- osoby, które z braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do projektu zostaną

umieszczone na liście rezerwowej,

- w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych zostanie przeprowadzona

dodatkowa rekrutacja.

5. Rekrutacja do projektu odbywa się przed każdym zaplanowanym rajdem rowerowym

z tygodniowym wyprzedzeniem.



Zadanie publiczne „Turystyczna Jedynka” współfinansowane ze środków
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

NOWEFIO – EDYCJA 2022 – Priorytety 2 – 4

6. Nad prawidłową realizacja rekrutacji czuwa koordynator projektu, który dokonuje

analizy dokumentów rekrutacyjnych i sporządza dokumentację z przebiegu rekrutacji

oraz listy uczniów zakwalifikowanych i listy rezerwowe.

wobec osób dorosłych

1. Akcja informacyjno – promocyjna prowadzona na stronach internetowych szkoły oraz

Gminy Parczew i poprzez portale społecznościowe.

2. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie w sposób elektroniczny poprzez formularz

umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz Gminy Parczew.

3. W przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń niż przewidziana w projekcie

decydowały będą następujące kryteria (w kolejności):

- miejsce zamieszkania (poza terenem powiatu parczewskiego),

- kolejność zgłoszeń.

4. Osoby, które z braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do projektu zostaną

umieszczone na liście rezerwowej,

5. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych zostanie przeprowadzona

dodatkowa rekrutacja.

6. Przed planowanym rajdem zostaną przedstawione propozycje tras rowerowych

i w głosowaniu elektronicznym uczestnicy projektu zdecydują sami, którą trasa pojadą.

7. Nad prawidłową realizacją rekrutacji czuwa koordynator projektu, który dokonuje

analizy dokumentów rekrutacyjnych i sporządza dokumentację z przebiegu rekrutacji

oraz listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowe.

§ 6. PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:

a) bezpłatnego udziału w rajdzie rowerowym,

b) bezpłatnego wypożyczenia roweru na czas trwania rajdu.

§ 7. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:

a) wypełniania ankiet ewaluacyjnych,

b) udostępniania swoich danych osobowych na potrzeby projektu,

c) przestrzegania Regulaminu wycieczki rowerowej/ rajdu rowerowego,

d) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wycieczki rowerowej/ rajdu

rowerowego,

e) dbałości o wypożyczony sprzęt (rower).
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§ 8. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem

b) złożenie kompletu wymaganych dokumentów w przypadku uczniów,

c) dokonanie rejestracji elektronicznej w przypadku osób dorosłych.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub

wprowadzenia dodatkowych zmian.

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Parczew, dnia 02 sierpnia 2022 r.


	



