
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OBJĘTYM GRANTEM 

 

„ Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem” 

 

Klub Młodzieżowy „Jedenastka”. 

 

§ 1 

 

Postanowienia ogólne. 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie objętym grantem 

pt. „Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem”. 

2. Projekt „Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem” realizowany jest przez Zespół Szkół 

nr 11 we Włocławku w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11.Wzrost aktywizacji 

społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 

11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. 

 

§ 2 

 

Informacje o projekcie. 

 

1. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej między Lokalną Grupą Działania Miasto 

Włocławek a Zespołem Szkół nr 11 we Włocławku. 

2. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół nr 11 ul. Papieżka 89 we Włocławku. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2020 r. do 31.03.2021 r. 

4. Celem projektu jest: 

-wsparcie procesu edukacyjnego oraz pomoc w nauce i przezwyciężaniu trudności szkolnych, 

- pomoc w odkrywaniu potencjału i predyspozycji zawodowych, 

- wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem, 

- kształtowanie kompetencji kluczowych w kształtowaniu umiejętności społecznych 

  i   życiowych, 

- rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych, 

- wzmocnienie poczucia własnej wartości. 

 

§ 3 

 

Zakres wsparcia. 

 

1. Realizator projektu zobowiązuje się do przeprowadzenia zaplanowanych w Projekcie działań na 

rzecz osób defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

2. W ramach działań projektowych beneficjenci będą uczestniczyli w: 

- Zajęciach o charakterze socjoterapeutycznym „ We mnie siła ...” 

- Zajęciach matematycznych „Matematyka inna niż zwykle” 

- Zajęciach językowych „I can speak English!” 



- Zajęciach sportowo – rekreacyjnych 

- Grach planszowych i terenowych 

- Warsztatach z psychologiem i doradcą zawodowym. 

3. Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu jest bezpłatne. 

 

§ 4 

 

Zasady i kryteria rekrutacji do projektu 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie od 08.09.2020 r. do 25. 09.2020 r. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty, zgodnie z zasadą równości szans kobiet 

i mężczyzn i niedyskryminacji. 

3. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujące warunki: 

a) kryteria formalne: 

-  mieszkańcy miasta Włocławek, 

- dzieci i młodzież od 9 do 14 roku życia, 

- osoby z najbliższego otoczenia dziecka, 

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

b) kryteria merytoryczne decydujące o miejscu na liście podstawowej/ rezerwowej: 

- trudna sytuacja rodzinna (alkoholizm, bezrobocie, przemoc, rodzina niepełna) – 5 pkt 

- uczestnik lub jego rodzina korzysta ze wsparcia pomocy społecznej (oświadczenia lub  

zaświadczenia z MOPR) – 3 pkt 

- osoby przebywające w pieczy zastępczej – 2 pkt 

- opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczące trudności dydaktycznych i 

wychowawczych, sądu rodzinnego lub pedagoga szkolnego – 1 pkt 

4. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście                   

w biurze Projektu mieszczącym się w gabinecie pedagoga w Zespole Szkół nr 11 we Włocławku. 

5. Uczestnik projektu wypełnia następujące dokumenty: 

- załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny kandydata 

- załącznik 2 -  Formularz rekrutacyjny osób z otoczenia kandydata 

- załącznik 3 – Oświadczenie o statusie osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

- załącznik 4 – Oświadczenie uczestnika projektu 

- załącznik 5 – Oświadczenie osoby z otoczenia uczestnika Projektu 

6. Do Projektu zakwalifikowane będą osoby, które spełnią wymagania formalne i otrzymają 

najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o wpisaniu na listę 

uczestników projektu decydować będzie data i godzina wpłynięcia wymaganych dokumentów do 

biura projektu. Na tej podstawie zostanie sporządzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników 

Projektu. 

7. Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji wniosków w dniach 28.09.2020 – 30.09.2020 r. 

8. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie. 

9. Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu zostaną podpisane umowy uczestnictwa – załącznik 

6,7 - Umowa uczestnictwa w projekcie „Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem” dla 

uczestnika i osoby z jego otoczenia. 

10. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora Projektu. 

 

 

§ 5 

 

Uczestnictwo w projekcie 

 

1. Za dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie przyjmuje się datę przystąpienia do pierwszej formy 

wsparcia w ramach projektu. 



1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności, w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub 

niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania umowy. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego oświadczenia. 

3. Uczestnik Projektu może zostać skreślony z listy wtedy, gdy nie wypełnia postanowień 

zawartych w umowie lub narusza postanowienia niniejszego regulaminu. Decyzje o skreśleniu 

uczestnika z listy podejmuje koordynator. 

4. Uczestnik Projektu kończy udział w projekcie z chwilą zakończenia ostatnich zajęć. 

 

§ 6 

 

Obowiązki stron 

 

1. Realizator projektu zobowiązuje się do: 

- zapewnienia zaplecza lokalowego spełniającego warunki bhp oraz zaplecza sprzętowego                           

i kadrowego niezbędnego do realizacji zajęć projektowych, 

- o wszelkich nagłych zmianach dotyczących realizowanych zajęć uczestnicy projektu będą 

informowani telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

- podpisania umowy uczestnictwa w projekcie ( w przypadku osoby nieletniej - podpisuje opiekun 

prawny), 

- uczestnictwa w zajęciach projektowych, 

- potwierdzania uczestnictwa na liście obecności, 

- udostępniania danych osobowych potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz 

przeprowadzania ewaluacji. 

 

§ 7 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem  08.09.2020 r. i obowiązuje przez cały okres trwania 

Projektu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…...................................................                                      …....................................................... 

          miejscowość  i data                                                                podpis Realizatora Projektu 


