REGULAMIN
Rekrutacji uczniów/uczennic na wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
w ramach projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu”.

§1
Postanowienia ogólne
1. W ramach projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5.
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek
prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu
podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów
Samorządowych organizowane są 4 nieodpłatne 2 dniowe wyjazdy do Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie dla Uczestników Projektu .
2. Wyjazdy realizowane będą w I i IV kwartale 2018r.oraz I i IV kwartale 2019r.
3. W ramach 1 wyjazdu zostanie zrekrutowanych 48 osób.
4. Uczestnikiem/uczestniczką wyjazdu może być uczeń/uczennica biorący/a udział
w zajęciach realizowanych w ramach projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu”.
§2
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja uczestników/uczestniczek wycieczki odbywać się będzie:
- miesiąc przed planowaną wycieczką,
- komisja rekrutacyjna ma prawo ogłosić ponownie rekrutację jeśli wystąpią do tego
odpowiednie okoliczności.
2. Komisja rekrutacyjna w której skład wchodzą: koordynator projektu oraz wyznaczeni
nauczyciele – dokonuje wyboru uczestników spośród uprawnionych
uczennic/uczniów, którzy spełniają ustalone kryteria.
3. W wyniku przeprowadzenia rekrutacji powstanie lista podstawowa oraz lista
rezerwowa uczestników. Lista rezerwowa zostanie uruchomiona na wypadek
rezygnacji ucznia/uczennicy z udziału w projekcie.
4. Zgłoszenia do udziału w wyjazdach należy złożyć do Biura Projektu.
5. O zakwalifikowaniu uczestnika/uczestniczki na wyjazd decydują następujące kryteria:

6. –wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego do Biura Projektu, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
- regularne uczęszczanie na zajęcia w ramach projektu 100%-80% frekwencji – 5 pkt.
- miejsce zamieszkania ucznia/uczennicy
wieś – 5 pkt.
miasto – 0 pkt.
7. W przypadku uczniów o takiej samej liczbie punktów wyższe miejsce na liście zajmie
uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności.
8. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie z poszanowaniem zasad równości szans,
w tym przeciwdziałania dyskryminacji.

9. Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych na wyjazd zostaną umieszczone na tablicy
ogłoszeń w Biurze Projektu.
§3
Uprawnienia i obowiązki uczestników/uczestniczek wyjazdu
1. Uczestnik/uczestniczka wyjazdu ma prawo do :
-bezpłatnego udziału w wycieczce tzn. zapewniony dojazd, nocleg, wyżywienie, bilety
wstępu, warsztaty oraz opieka 3 nauczycieli.
- rezygnacji z udziału w wyjeździe spowodowanej ważnymi przyczynami
( zdarzenie losowe, względy zdrowotne ).
2. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do :
- udziału w wycieczce zgodnie z przyjętymi informacjami na temat wyjazdu podanymi
do wiadomości uczestnikom/uczestniczkom minimum 10 dni przed wyjazdem.
- bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
-naruszeniem któregokolwiek z zobowiązań wymienionego w §3 pkt. 2 skutkować
będzie skreśleniem z listy uczestników o czym uczeń/uczennica zostanie
poinformowany przez Koordynatora Projektu.
3. Zakwalifikowany uczeń/uczennica zobowiązany/na jest do złożenia w Biurze Projektu
( w wyznaczonym terminie przez Koordynatora Projektu ) zgody rodziców (prawnych
opiekunów) na udział w wyjeździe.
§4
Rezygnacja uczestnika/uczestniczki z udziału w wyjeździe
1. Uczestnik/uczestniczka ma prawo zrezygnować z udziału w wyjeździe. Rezygnacja
może nastąpić na skutek choroby lub zdarzeń losowych ( uczestnik/uczestniczka
zobowiązany/zobowiązana jest przedstawić pisemną rezygnację z udziału z wyjazdu ).
2. Skreślenie z listy uczestników następuję, gdy:
-uczeń/uczennica zrezygnuje ze szkoły bądź zostanie skreślony/skreślona z listy
uczniów,
- przerwał udział w projekcie,
- zaistnieją inne losowe wydarzenia.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§5
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2017r.
2. Przystąpienie ucznia/uczennicy do procesu rekrutacji jest równoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
3. Bieżące informacje/ zmiany na temat wyjazdu realizowanego w ramach projektu będą
publikowane na tablicy ogłoszeń.
4. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez
Koordynatora Projektu.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Tytuł Projektu

„Wiedza kluczem do sukcesu”

Numer i nazwa Osi
Priorytetowej

RPZP.08.00.00 Edukacja

Numer i nazwa Działania

RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie
szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów
uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU
ZAZNACZYĆ ”X”
Imię
Nazwisko
Dane osobowe
I

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

PESEL
Wykształcenie

GIMNAZJALNE

Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Miejscowość
Miasto/wieś
II

Adres zameldowania

Kod pocztowy
Poczta
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
Ulica

III

Adres zamieszkania

Nr budynku

(jeśli inny niż
zameldowania)

Nr lokalu
Miejscowość

Miasto

Wieś

Miasto/wieś

Miasto

Wieś

Kod pocztowy
Poczta
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
Tel. kontaktowy
Adres e-mail
IV

Dane
Klasa

OŚWIADCZENIE KANDYDATA:
1. Świadomy/a odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne ze stanem faktycznym.
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Biura Projektu o wszelkich
zmianach ww. danych.
2. Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem mnie do udziału w wyjeździe.
3. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczniów./uczennic na wyjazd do Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”, akceptuję jego
postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
4. Oświadczam, że:
a) spełniam kryteria uprawniające mnie do udziału w wyjeździe określone w „Regulaminie”.
b) zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
c) zostałem/am poinformowany/a, że udział w wyjeździe jest dobrowolny i bezpłatny
d) zapoznałem/am się z warunkami oraz ewentualnymi konsekwencjami rezygnacji z wyjazdu
określonymi w „Regulaminie”
Choszczno,
…………………………………………….
Miejscowość , data

……………………………………………
czytelny podpis uczestnika projektu

……………………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna*
* Dotyczy uczniów niepełnoletnich.

