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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Młodzi – aktywni w Gminie Korzenna 

 współfinansowanego ze środków Fundacji PZU, w ramach dotacji pozakonkursowych  

§ 1 

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad uczestnictwa w projekcie pn. „Młodzi- aktywni w Gminie 

Korzenna”. 

2. Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dla 70 dzieci w wieku 7- 16 lat zamieszkujących 

na terenie Gminy Korzenna zwanych dalej Beneficjentami. 

3. Projekt, o którym mowa w punkcie 1 realizowany jest w okresie 10.08.2020 r. do 

31.12.2020r. 

4. Uczestnicy nie pokrywają kosztów z tytułu uczestnictwa w proponowanych zajęciach– formy 

wsparcia są bezpłatne.  

5. Projekt realizowany jest przez Centrum Kultury w Korzennej, w partnerstwie z Gminną 

Biblioteką Publiczną w Korzennej, Urzędem Gminy Korzenna oraz Szkołami na terenie 

Gminy Korzenna 

6. Maksymalna ilość uczestników grup  zajęciowych wynosi 10 osób 

7. Uczestnicy zajęć zostaną wyposażeni w maseczki bądź przyłbice ochronne dodatkowo będą 

stosowane środki do dezynfekcji.  

8. Pracownik placówki za zgodą rodziców będzie mierzył uczestnikom zajęć temperaturę  

termometrem bezdotykowym. Jeśli rodzic nie wyrazi zgody musi przedstawić zaświadczenie 

o stanie zdrowia jego dziecka lub Organizator może odmówić zgody na uczestnictwo dziecka 

w zajęciach. 

9. Warunkiem uczestnictwa dziecka w projekcie  jest akceptacja niniejszego regulaminu, 

wypełnienie przez rodziców/opiekunów oświadczenia (załącznik nr 1) podpisanie klauzuli 

RODO (załącznik nr 2) oraz karty uczestnictwa (załącznik nr 3) 

10. Zgodę na uczestnictwo w projekcie można pobrać w biurze Centrum Kultury w Korzennej 

(Dwór), a także ze strony internetowej www.korzenna.pl. , www. gbp.korzenna.pl 

 

§ 2 

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze Centrum Kultury w Korzennej (Dwór), 

w godzinach od 7.00 do 15.00. Przewidujemy nabór ciągły- aż do wyczerpania wszystkich 

wolnych miejsc. Nabór rozpoczyna się od;  12.08.2020 r.  

 

§ 3 

Weryfikacji kwalifikowalności Beneficjentów dokona; Koordynator Projektu.  
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§ 4 

1. Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane dzieci, które w momencie rekrutacji 

spełnią następujące wymogi formalne: 

a) zamieszkują na terenie Gminy Korzenna,  

b) mieszczą się w przedziale wiekowym 7-16 lat. 

 

§ 5 

1. Beneficjenci Ostateczni będą wyłonieni na bieżąco w trakcie trwania rekrutacji. 

2. Do projektu zostaną zakwalifikowane dzieci, które spełniają wymogi formalne  

 W przypadku większej liczby zgłoszeń  zadecyduje data zgłoszenia do projektu (złożenia 

formularza zgody na uczestnictwo w projekcie). 

3. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 70 osób. Chętni do udziału w projekcie, którzy 

nie zostali zakwalifikowani, zostaną ujęci na liście rezerwowej.  

4. Osoby zakwalifikowane do projektu o swoim statusie zostaną powiadomione telefonicznie.  

5. W przypadku, gdy liczba dzieci ulegnie zmianie z powodu rezygnacji lub nie spełnienia 

warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane, do udziału w projekcie zostaną 

włączone dzieci z listy rezerwowej. 

§ 6 

Wszelkie dane osobowe przekazywane dla  Centrum Kultury w Korzennej w procesie 

rekrutacji są chronione prawem i wykorzystywane jedynie w celach realizacji projektu .  

 

§ 7 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się (w imieniu niepełnoletnich jego prawni opiekunowie) 

regularnie uczestniczyć w oferowanym wsparciu, a powody absencji mogą być jedynie 

wyjątkowe: obiektywnie uzasadniona sytuacja rodzinna oraz choroba. 

2. Koszt dojazdu do miejsca realizacji zajęć uczestnik projektu zobowiązuje się pokryć we 

własnym zakresie (w imieniu niepełnoletnich jego prawni opiekunowie). 

 

§ 8 

Rodzice/prawni opiekunowie Beneficjentów projektu  zobowiązują się umożliwić 

uczestnictwo dzieci w zajęciach w wyznaczonych terminach.  

 

   § 9 

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 10.08.2020 r. 

 

Koordynator projektu 

 

/-/ Kinga Iwańska 
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