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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora  

Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach 

 Nr 1/2017 

 

Regulamin rekrutacji uczestników  

oraz uczestnictwa w projekcie pn.  

Krynicka Mała Akademia „Maluję, bo lubię” 

 

 

     ROZDZIAŁ I 

         Definicje 

 

              § 1 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

1. Projekt – rozumie się przez to projekt pn. Krynicka Mała Akademia „Maluję, bo lubię”, 
realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach współfinansowany przez Fundację 
BGK w ramach programu „Na dobry początek”  

2. Beneficjent – rozumie się przez to Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach, 
3. Uczestnik projektu – rozumie się przez to dziecko, które zostało zakwalifikowane  

do uczestnictwa w projekcie, 
4. Rodzic lub opiekun prawny – rozumie się przez to rodzica lub opiekuna prawnego 

uczestnika projektu. 
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ROZDZIAŁ II 

Informacje o projekcie 

§ 2 

1. Projekt pn. Krynicka Mała Akademia „Maluję, bo lubię” realizowany jest w ramach 
Programu „Na dobry początek” Fundacji BGK. 

 

2. Biuro Projektu mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach. 
3. Realizacja Projektu trwa w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017 r. 
4. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 2-8 lat z terenu 

gminy Krynice poprzez realizację cyklu działań umożliwiających rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień artystycznych dzieci, a także przełamanie negatywnych stereotypów i integrację 
międzypokoleniową. 

5. W ramach projektu realizowane będą:  
- Kreatywne warsztaty plastyczne 3 x 2 godz. 
- Zajęcia z malarstwa plenerowego 3 x 2 godz. 
- Zajęcia z architektury krajobrazu 3 x 2 godz. 
- Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców 2 x 2 godz. 
- Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci  2 x 2 godz. 
- Wyjazd Edukacyjny do Ogrodu Botanicznego oraz Teatru im. H.CH. Andersena w Lublinie  
  1 x 8 godz. 
- Festyn rodzinny 1 x 3 godz. 
 

 

ROZDZIAŁ III 

Postanowienia ogólne. 

§ 3 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru do Projektu oraz uczestnictwa 
w Projekcie. 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w oparciu o jasne i sprawiedliwe zasady. 
3. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach. 
4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru uczestników. 
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ROZDZIAŁ IV 

Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie. 

§ 4 

1. Rekrutacja rozpocznie się 9 stycznia 2017r. i zakończy 27 stycznia 2017r. 
2. Do udziału w Projekcie uprawnione są dzieci, których rodzice zgłosili chęć uczestnictwa i 

spełniają następujące warunki: 
a. Dziewczynki i chłopcy w wieku 2-8 lata 
b. Zamieszkałe na terenie Gminy Krynice 
c. Pierwszeństwo mają dzieci: 

 z rodzin o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej 

 kolejność zgłoszeń 
d. rekrutacja będzie przeprowadzona z zachowaniem równości bez względu na płeć i 

status społeczny 
e. w projekcie mogą wziąć udział dzieci niepełnosprawne (w stopniu lekkim) 

3. Do udziału w projekcie, w ramach warsztatów psychoedukacyjnych uprawnieni są rodzice 
dzieci zgłoszonych do udziału w projekcie. 

4. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących czynności; 
a. Zgłoszenie rodziców zainteresowanych uczestnictwem swoim i swoich dzieci w 

Projekcie przyjmowane będą w biurze projektu wymienionym w § 2 pkt.2 w 
godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach od poniedziałku do piątku, 

b. Dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia dziecka do udziału w projekcie oraz rodzica 
na warsztaty psychoedukacyjne są: 

 Karta Zgłoszeniowa 

 Deklaracja uczestnictwa 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 
celów projektu oraz inne wymagane oświadczenia  

5. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
6. Informację o zakwalifikowaniu dziecka i rodzica do projektu będzie można uzyskać  

w biurze projektu. 
 

7. W postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list rezerwowych, które zostaną 
wykorzystane w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osób wcześniej 
zakwalifikowanych. 

8. W przypadku małej ilości osób na liście rezerwowej  lub braku listy rezerwowej rekrutacja 
może trwać przez cały okres trwania projektu. 

9. Kwalifikacje uczestników do udziału w projekcie uważa się za zakończoną w momencie 
zatwierdzenia przez Komisję Rekrutacyjną listy uczestników projektu. 
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ROZDZIAŁ V 

Uczestnictwo w zajęciach. 

§ 5 

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do regularnego i aktywnego uczestnictwa  
w zajęciach. 

2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 
3. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi 

i innymi uzasadnionymi przypadkami. 
4. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek niezwłocznie poinformować koordynatora 

projektu o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach. 
5. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. wydłużenie 

okresu chorobowego, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód) 
rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, 
po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach. 

6. Udział w projekcie kończy się w przypadku: 
a. Zakończenia realizacji projektu 
b. Zakończenia przez dziecko uczestnictwa w zajęciach  
c. Skreślenia uczestnika projektu z listy 

 
7. Skreślenia uczestnika projektu z listy dokonuje się w przypadku: 

a. Zachowanie jego będzie stwarzać zagrożenie dla innych uczestników, a także będzie 
naruszać ich godność osobistą i wyczerpane zostały wszelkie oddziaływania 
wychowawcze 

b. Na wniosek rodzica/opiekuna prawnego 
c. Jeśli dziecko nie uczestniczyło w dwóch kolejnych warsztatach, a w przypadku 

rodzica, jeżeli nie uczestniczył on przynajmniej w jednych warsztatach 
psychoedukacyjnych dla rodziców. Skreślenie rodzica powoduje także skreślenie z 
listy uczestników jego dziecka. 

d. W szczególnych przypadkach Realizator Projektu może uznać, iż ze względu na 
predyspozycje wiekowe dzieci oraz skłonność do zachorowań, nieobecności są 
usprawiedliwione i nie powodują skreślenia z listy uczestników. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Uprawnienia i obowiązki uczestników. 

§ 6 

1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do:  
a. nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach Projektu zajęciach,  
b. korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu.  
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2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 

a. przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,  
b. systematycznego uczestniczenia w zajęciach, 
c.  przestrzegania punktualności,  

 

ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 
2. Modyfikacje w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w przypadku zmian  

w projekcie oraz na skutek zmian w przepisach. 
3. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia  

i deklaracji uczestnictwa w projekcie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
4. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przekazywać 

do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez czas trwania Projektu. 
 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach 
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