
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

"Pasja sposobem na życie" 

 

 

§1 
Informacje ogólne 

 
1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie " Pasja 

sposobem na życie". 

2. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

3. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Razem Dla Dubina. 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 15 kwietnia 2021r. do 17 listopada 2021r. w Szkole 

Podstawowej w Dubinie. 

 

 

§2 

Cele i zakres wsparcia 

 

1. Celem projektu jest wsparcie działań związanych z rozwijaniem talentów, pasji dzieci i 

młodzieży na ternach wiejskich. 

2. Projekt przewiduje realizację nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących: 

1) warsztaty muzyczno - teatralne, 

2) warsztaty rękodzieła makrama, 

3) warsztaty programowania i robotyki. 

 

 

§3 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

 

1. Rekrutacja uczniów do poszczególnych rodzajów warsztatów prowadzona będzie na początku 

maja w oparciu o niniejsze zasady: 

1) do udziału w projekcie uprawnieni są wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej w 

Dubinie, 

2) na poszczególne warsztaty uczniowie będą rekrutowani wg podanych kryteriów: 

A. warsztaty muzyczno - teatralne 

na warsztaty przyjmowani będą uczniowie na podstawie zdolności wokalnych, 

rytmicznych i aktorskich. 

 

B. warsztaty rękodzieła makrama  

w pierwszej kolejności prawo do udziału mają uczniowie ze szczególnymi 

potrzebami. Pozostali uczniowie wybrani zostaną na podstawie kryterium 

losowania z listy zgłoszonych uczniów. 

 



C. warsztaty programowania i robotyki 

na podstawie uzasadnienia chęci udziału w warsztatach (dołączony do 

deklaracji na kartce opis dlaczego uczeń chce uczestniczyć w zajęciach - nie 

więcej niż 5 zdań). 

 

3) zasadą jest udział jednego ucznia w co najmniej 90% godzin zajęć danego warsztatu, 

4) uczniowie mogą uczestniczyć w więcej niż jednej formie warsztatów. W razie 

większego zainteresowania poszczególnymi zajęciami dzieci zostaną przydzielone 

tylko do jednego warsztatu. 

2. O zakwalifikowaniu do projektu w ramach procesu rekrutacji decyduje wypełnienie 

następujących warunków: 

1) zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach poprzez podpisanie przez opiekuna prawnego 

uczestnika Deklaracji uczestnictwa w projekcie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 (do każdego warsztatu osobna deklaracja), 

2) posiadanie statusu ucznia Szkoły Podstawowej w Dubinie, 

3) spełnienie kryteriów rekrutacji na dane warsztaty. 

3. Z zastosowaniem powyższych kryteriów rekrutacji do udziału w projekcie dokonuje Komisja 

Kwalifikacyjna w skład której wchodzi członek Stowarzyszenia oraz co najmniej dwóch 

nauczycieli  wyznaczonych przez Dyrektora szkoły. 

4. O zakwalifikowaniu do projektu powiadamia ucznia i jego prawnego opiekuna komisja 

kwalifikacyjna.  

 

§4 

Uczestnictwo w projekcie 

 

 

1. Warsztaty przewidziane do przeprowadzenia odbywać się będą w Szkole Podstawowej w 

Dubinie. 

2. Stowarzyszenie zamieszcza informację o szczegółowym harmonogramie realizacji 

poszczególnych warsztatów poprzez zamieszczenie na szkolnej tablicy ogłoszeń, facebooka 

Stowarzyszenia Razem Dla Dubina i Szkoły Podstawowej w Dubinie oraz na stronie 

internetowej szkoły. Plakaty informujące zostaną również umieszczone w gablocie w centrum 

wsi. 

3. Po zakwalifikowaniu do projektu uczniowie mają obowiązek regularnego uczestnictwa w 

warsztatach. 

4. Uczniowie uczestniczą w warsztatach prowadzonych w ramach projektu nieodpłatnie. 

5. Opiekunowie prawni uczestników projektu muszą przywieź i odebrać z warsztatów we 

własnym zakresie. 

6. Obecność na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego warsztaty 

poprzez podpisanie listy obecności. 

7. Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego warsztaty  



Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Pasja - sposobem na życie" 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

"Pasja - sposobem na życie" 
 

 

Nazwa wybranego warsztatu: ................................................................................................................ 

 

Dane uczestnika projektu: 

 

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

 

Wiek ................................................................ 

 

Miejsce zamieszkania ....................................................................................  

 

Dane opiekuna prawnego: 

 

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

 

Numer telefonu ............................................. 

 

 Deklaruję udział mojego dziecka w projekcie "Pasja - sposobem na życie" realizowanym przez 

Stowarzyszenie Razem Dla Dubina. 

 Oświadcza,  że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Pasja 

- sposobem na życie". 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w 

działaniach informacyjno - promocyjnych związanych z realizacją projektu "Pasja sposobem na 

życie". 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz.UE Lz 2016r. nr 

119/1-(zwanym dalej RODO)oraz ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych 

(DZ.U.z 2018r., poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka: przez Stowarzyszenie Razem dla Dubina i Szkołę Podstawową w Dubinie w celu 

realizacji projektu Pasje – sposobem na życie.  

 

 

 

........................................................                                                         ........................................................ 
                   miejscowość i data                                                                                          czytelny podpis opiekuna prawnego  

                                        

 


