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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W INICJATYWIE P.T.: 

„JA TEŻ UMIEM PŁYWAĆ” 

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w inicjatywie pod nazwą „Ja też umiem 

pływać” realizowanej w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” 

dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi 

Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla 

Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON – Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń 

Lokalna” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 

1. Realizator – Stowarzyszenie Naszym Dzieciom, Harasiuki 112A, 37 – 413 Harasiuki; 

2. Operator – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”; 

3. Grupa nieformalna – Aktywna Rada Rodziców w Krzeszowie Górnym, w skład której 

wchodzą Anna Szwedo, Marta Demidowska, Agnieszka Dechnik; 

4. Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w inicjatywie p. 

t. „Ja też umiem pływać”; 

5. Koordynator – należy przez to rozumieć Marta Demidowska Krzeszów Górny 69,  37 – 

413 Harasiuki. 

6. Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę spełniającą kryteria definicji Odbiorcy 

Wsparcia, korzystającą z oferty zajęć edukacyjnych; 

7. Wsparcie – działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych i  zwiększenia 

bezpieczeństwa Uczestników poprzez nabycie umiejętności pływania. 

 

§ 2 

Odbiorcy inicjatywy 

Odbiorcami inicjatywy jest grupa min. 50 dzieci w wieku od 6 do 15 lat – uczniowie PSP 

w Krzeszowie Górnym, które wezmą udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa 

nad wodą, lekcjach nauki pływania oraz wszyscy uczniowie szkoły (69 osób), którzy wezmą udział 

w konkursie pt. "Umiejętność pływania pozwoli mi ...". 

§ 4 

Zasady kwalifikacji uczestników 

1. Rodzic/Uczestnik przed złożeniem dokumentów powinien zapoznać się z Regulaminem 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
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2. Udział w projekcie ma charakter dobrowolny. 

3. Rodzic/Uczestnik zainteresowany skorzystaniem ze wsparcia zobowiązany jest do złożenia 

następujących dokumentów zgłoszeniowych: 

a) Formularz rekrutacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

b) Zgoda na przetwarzanie danych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu, 

4. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 3 muszą być wypełnione czytelnie 

i właściwie podpisane. 

5. Koordynator potwierdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych, 

o których mowa w ust. 3. 

6. Złożone przez Rodzica Uczestnika dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 

7. Rodzice zgłaszają dzieci do koordynatora. Przy rekrutacji pierwszeństwo mają dzieci, które 

nie umieją pływać oraz wg kolejność zgłoszeń. Gdy będzie więcej chętnych, zostanie 

utworzona lista rezerwowa, z której będą zapraszane dzieci do projektu, gdy np. któreś 

z zakwalifikowanych nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach (np. powody zdrowotne). Do 

konkursu i podsumowania projektu będą zaproszeni wszyscy uczniowie – ogłoszenie 

i regulamin będzie wywieszony w budynku szkoły i na stronie www; wychowawcy zostaną 

poproszeni o upowszechnienie informacji. 

8. Rekrutacja jest prowadzona przez Radę Rodziców. 

9. Warunkiem udziału Uczestnika we wsparciu jest złożenie kompletnych dokumentów 

zgłoszeniowych, o których jest mowa w pkt. 3. Przez kompletność należy rozumieć 

wypełnienie wszystkich danych w formularzy rekrutacyjnym i złożenie czytelnego podpisu 

na formularzu rekrutacyjnym, o którym jest mowa w pkt. 3.a i zgodzie,o której jest mowa 

w pkt. 3.b. przez Rodzica Uczestnika. 

§ 5 

Zasady uczestnictwa w inicjatywie 

1. Rodzic Uczestnika jest zobowiązany do wypełnienia dokumentów związanych bezpośrednio 

z uczestnictwem w inicjatywie. 

2. Każdy Uczestnik weźmie udział w: 

a) 1 godz. zajęć z zakresu bezpieczeństwa nad wodą z policjantem, 

b) 2 godz. warsztatów – pierwsza pomoc przedmedyczna nad wodą, 

c) wyjazdach na basen, 

d) konkursie zorganizowanym w ramach inicjatywy. 

3. Uczestnicy otrzymają dyplomy, gadżety pamiątkowe, a zwycięzcy konkursu nagrody. 
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4. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa we wsparciu. 

§ 6 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w inicjatywie 

1) W przypadku braku możliwości uczestniczenia Uczestnika w inicjatywie, Rodzic 

Uczestnika jest zobowiązany poinformować telefoniczne/mailowo Koordynatora o 

 zaistniałym fakcie, przynajmniej na 1 dzień roboczy przed wyjazdem na basen, 

a Koordynator wyznacza na jego miejsce zastępstwo.  

2) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa we wsparciu w trakcie jego trwania, Rodzic 

Uczestnika zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny 

rezygnacji. 

§ 7 

Zasady monitoringu 

1. Uczestnik zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na zajęciach 

własnoręcznym podpisem.  

2. Rodzic Uczestnika zobowiązany jest do informowania Koordynatora  o ewentualnych 

zmianach danych teleadresowych (tj. nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod 

pocztowy, województwo, powiat, telefon stacjonarny, telefon komórkowy oraz adres poczty 

elektronicznej). 

3. Informacje, o których mowa w punktach 1-2 będą wykorzystywane wyłącznie 

do wywiązania się przez realizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji inicjatywy.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania do 15.12.2018 r. 

2. Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu. 

3. Regulamin jest dostępny w Sekretariacie, biurze Stowarzyszenia Naszym Dzieciom pod 

adresem Harasiuki 112A, 37 – 413 Harasiuki oraz na stronie kgszkola.superszkolna.pl 

4. W przypadkach sporów i zaistnienia sytuacji nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną 

podejmuje Koordynator projektu. 

5. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki: 

1) Formularz zgłoszeniowy, 


