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§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Wolny czas nie zgubi 

nas” realizowanym przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku nad 

Dunajcem – Kątach, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Kąty 23 a 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

3. Projekt realizowany jest w terminie od 15 listopada 2012 r. do 30 lipca 2013 r. 

4. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

5. Regulamin określa:  

 definicje,  

 zasady rekrutacji,  

 zasady uczestnictwa w projekcie,  

 zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.  

6. Celem operacji będzie poprawa oferty spędzania wolnego czasu poprzez 

umożliwienie mieszkaocom uczestnictwa w warsztatach z modelarstwa lotniczego i 

obserwacji astronomicznych. 

 

 

§ 2 

Definicje 

 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:  

1. Organizator – Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku nad Dunajcem – Kątach.  

2. Projekt- projekt pt. "Wolny czas nie zgubi nas" - warsztaty z modelarstwa lotniczego i 

obserwacji astronomicznych,  realizowany przez Organizatora na podstawie umowy z 

UM nr 00869-6930-UM0640748/11,  IXF/487/FE12 z dnia 7.08.2012 r. 

3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu- osoba dorosła lub dziecko, którzy po spełnieniu 

wymogów określonych w regulaminie zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w 

projekcie,  

4. Rodzic- rodzic lub opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego 

dziecka, kandydata/kandydatki do udziału w projekcie na podstawie zasad ujętych w 

regulaminie. 

5. Kandydat/Kandydatka – osoba składająca Formularz Zgłoszeniowy  

6. Biuro Projektu: ul. Kąty 23a, 34-450 Krościenko nad Dunajcem. 
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§ 3 

Rekrutacja kandydatów 

 

1. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest w Biurze Projektu. 

2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:  

a) wypełnienie i złożenie przez Kandydatów/Kandydatki dokumentów rekrutacyjnych,  

b) weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,  

c) zatwierdzenie listy zakwalifikowanych przez Organizatora.   

3. Terminy rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem projektu będą 

udostępnione w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Organizatora  

– www.ospkaty.strazpozarna.info co najmniej na 10 dni roboczych przed dniem 

rozpoczęcia procedury rekrutacji.  

4. Rekrutacja Kandydatów/Kandydatek prowadzona jest w podziale na grupy  

w sposób otwarty i ciągły oraz zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn.  

5. Do projektu w wyniku rekrutacji zostanie zakwalifikowanych w sumie 26 osób, w 

podziale na trzy grupy, (dwie grupy 8-os na warsztaty z modelarstwa lotniczego i 

kosmicznego oraz jedna 10-os na warsztaty z astronomii)  z uwzględnieniem § 3 ust 8. 

6. Kandydaci/kandydatki składają osobiście w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy, 

zawierający oświadczenie o spełnianiu kryteriów formalnych oraz oświadczenie o zgodzie 

na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych. 

7. Sugerowany wiek uczestników biorących udział w projekcie to 12 lat wzwyż. 

8. Liczba osób poniżej 12 roku życia nie może przekroczyd 20% łącznej ilości 

uczestników. 

9. Osoby, które nie ukooczyły 18 lat, mogą wziąd udział w Konkursie za zgodą rodziców 

lub innych przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na 

postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika Projektu.  

10. Odpowiedzialnośd za przywóz/ odwóz dzieci na warsztaty spoczywa na 

rodzicach/prawnych opiekunach. 

11. W projekcie mogą uczestniczyd mieszkaocy gmin: Krościenko nad Dunajcem, 

Ochotnica Dolna i Czorsztyn. 

12. Kwalifikacji Kandydatów/Kandydatek do uczestnictwa w projekcie dokonuje 

Organizator. 

13. Nabór będzie prowadzony według kolejności zgłoszeo. 

14. Organizator kwalifikuje Kandydatów/Kandydatki do momentu wyczerpania limitu 

wolnych miejsc w projekcie.  

15. Organizator kwalifikuje Kandydatów/Kandydatki spełniających kryteria kwalifikacyjne 

określone w § 3 ust. 6.  
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16. Kandydaci/Kandydatki są kwalifikowani do projektu poprzez zakwalifikowanie do 

poszczególnych grup zajęciowych, przy zachowaniu określonych w projekcie limitów 

miejsc w grupach.  

17. Kandydaci/Kandydatki zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie zostają wpisani 

na listę uczestników projektu i mogą uczestniczyd w projekcie pod warunkiem podpisania 

deklaracji uczestnictwa w projekcie.  

18. Kandydaci spełniający kryteria kwalifikacyjne, a nie zakwalifikowani do udziału  

w projekcie z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają wpisani na listę rezerwową.  

19. Decyzja Organizatora o kwalifikacji uczestników (utworzeniu grup) potwierdzona jest 

protokołem.  

20. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione o wynikach kwalifikacji 

drogą telefoniczną, mailową lub listownie. 

 

 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do:  

a) wybrania i uczestniczenia tylko w jednym warsztacie realizowanym w ramach 

Projektu.  

b) otrzymania zaświadczenia o udziale w warsztacie w którym uczestniczył/-a. 

2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany do:  

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach, akceptując 

terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator,  

b) potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach,  

c) przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych warsztatach (szczególnie 

BHP) 

d) poddania się badaniom ankietowym w czasie trwania projektu.  

3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/-a do uczestnictwa w zajęciach w 

wymiarze co najmniej 75% czasu przewidzianego programem zajęd. Spełnienie tego 

wymogu jest niezbędne do uzyskania zaświadczenia.  

4. Dopuszcza się jedynie nieobecności usprawiedliwione (zwolnienie lekarskie, pisemne 

wyjaśnienie uczestnika zaistniałych przyczyn losowych) - maksymalna procentowa 

absencja uczestnika – 25% nieobecności usprawiedliwionych. 
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5. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie jego trwania lub nieobecności na 

zajęciach przekraczających 25% godzin objętych programem zajęd 

Uczestnik/Uczestniczka Projektu zostaje skreślony/-a z listy Uczestników/-czek Projektu.  

6. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach  

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.  

7. Uzasadnione przypadki, o których mowa w punkcie 6 niniejszego paragrafu mogą 

wynikad z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą byd 

znane przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w 

projekcie. 

8. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zostaje skreślony z listy w przypadku:  

a) przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, 

b) Uczestnik/Uczestniczka Projektu może zostad skreślony z listy uczestników projektu  

w przypadku naruszenia postanowieo niniejszego Regulaminu.  

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed rozpoczęciem zajęd osoba 

zakwalifikowana jest zobowiązana do złożenia niezwłocznie pisemnego oświadczenia  

o rezygnacji do Organizatora z podaniem przyczyn rezygnacji. 

10. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczkę Projektu z listy osób 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza w kolejności 

osoba z listy rezerwowej. 

 

 

 

§ 5 

Monitoring realizacji projektu i Uczestników/Uczestniczek Projektu  

 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do udziału w badaniach 

ankietowych prowadzonych dla potrzeb monitoringu realizacji wskaźników projektu i 

sprawozdawczości. 

2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest do podania aktualnych i zgodnych ze 

stanem faktycznym danych osobowych dotyczących jego osoby, niezbędnych 

Organizatorowi do przeprowadzenia projektu.  

3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania  

o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych, w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.  

4. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest do rzetelnego, sumiennego  

i niezwłocznego uzupełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych 

dostarczanych przez Projektodawcę, w tym ankiet dotyczących oceny sukcesu projektu i 

jego rezultatów.  
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§ 6 

Inne postanowienia 

1. Złożenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 6. jest równoznaczne z zapoznaniem 

się i akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do Regulaminu Projektu lub 

wprowadzenia dodatkowych jego postanowieo.  

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu w projekcie należy do Organizatora. 

4. W kwestiach nie ujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Organizator. Od 

jego decyzji nie przysługuje odwołanie.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2012 roku.  


