
 

§ 1. 

Informacje o projekcie  

Projekt „Teatralne spotkania" (nr POKL 09.05.00-14-403/11) realizowany jest przez 

Gimnazjum im Polskich Olimpijczyków w Pacynie w partnerstwie z Pacyńskim 

Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Pacynie w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach; Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

Biuro projektu znajduje się w siedzibie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Pacynie przy ulicy Kopycińskiego 5. Biuro czynne jest w dni 

robocze w godzinach 15:30 – 16:00 a w dniach prowadzenia zajęć od 15:30 do 18:30 

Program obejmuje swym zasięgiem uczniów klas III gimnazjum będącymi mieszkańcami 

gminy Pacyna. Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2012r. – 31 styczeń 2013r. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

§ 2.  

Postanowienia ogólne  

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pn. 

„Teatralne spotkania" zwanym dalej „Projektem", który jest współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

Organizator zakwalifikuje do udziału w ramach projektu 25 dzieci - uczestników zajęć. 

§ 3.  

Warunki uczestnictwa  

Uczestnik zajęć pozalekcyjnych musi spełniać następujące warunki formalne: 

• być uczniem klasy III lub w ramach rezerwy II gimnazjum, zamieszkałym na terenie 

gminy Pacyna. 

• wykazywać chęć regularnego uczestniczenia w warsztatach teatralnych w siedzibie 

realizatora jak również wyjazdowych na deskach teatru. 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 1 

niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i złożenie w Biurze Projektu zgłoszenia 

uczestnictwa dziecka w projekcie. 



Zgłoszenie uczestnictwa dziecka w Projekcie dostępne jest w Biurze Projektu, oraz na stronie 

internetowej http://www.gimpacyna.europa.pl 

Przyjmowane będą jedynie poprawnie wypełnione dokumenty, na właściwym druku, 

opatrzone datą i podpisem rodziców i dziecka. 

Przed rozpoczęciem zajęć, rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w zajęciach składają 

do Koordynatora projektu poprawnie wypełniony formularz PEFS (zakres danych osobowych 

uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki), oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku. 

§ 4.  

Zasady rekrutacji uczestników  

Rekrutacja poprzedzona została złożeniem wstępnych deklaracji, w trakcie składania wniosku 

o dofinansowanie. 

Rekrutację dzieci do uczestnictwa w Projekcie poprowadzi Zespół Rekrutacyjny składający 

się z Koordynatora i Asystenta Projektu,  

Termin rekrutacji zostanie opublikowany na stronie internetowej 

http://www.gimpacyna.europa.pl 

Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady 

równości płci. Organizator zakłada dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn 

znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu. 

Rekrutacją powiązana będzie z akcją promocyjną: 

1. Ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Realizatora i Partnera Projektu jak również 

w Urzędzie Gminy w Pacynie. 

2. Informacja na stronie internetowej Realizatora 

http://www.gimpacyna.europa.pl/joomla 

Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

1. wypełnienie i złożenie zgody na uczestnictwo dziecka w Projekcie 

2. sporządzenie i ogłoszenie listy uczestników zajęć (25 osób) 

Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego regulaminu. 

 

 

 



§ 5.  

Kwalifikacja uczestników zajęć pozalekcyjnych/Warunki przyjęcia  

O zakwalifikowaniu kandydata do Projektu będą decydowały następujące kryteria: 

• wypełnienie deklaracji wstępnej, 

• złożenie przez rodzica deklaracji ostatecznej i niezbędnych dokumentów 

Do projektu zostanie zakwalifikowane 25 osób. W przypadku rezygnacji uczestnika jego 

miejsce zajmie uczeń/uczennica z klasy II z najwyższą średnią, która zadeklaruje chęć 

uczestnictwa w projekcie. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych 

szans, w tym zasady równości płci. Organizator zakłada dostęp do projektu zarówno kobiet 

jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu. 

W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji rodzice kandydata zostaną poproszeni o 

uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złożenia uzupełnień formalnych, 

kandydat zostaje skreślony z listy uczestników. Na miejsce skreślonego kandydata wchodzi 

osoba z klasy II. 

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Realizatora i na 

stronie internetowej http://www.gimpacyna.europa.pl/joomla  

§ 6.  

Każdy uczestnik zajęć pozalekcyjnych ma prawo do:  

1. bezpłatnego udziału w zajęciach, 

2. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 

3. pozostawania w czasie trwania zajęć pod opieką specjalisty prowadzącego zajęcia i 

nauczyciela. 

4. poczęstunku w trakcie zajęć. 

5. bezpłatnego korzystania ze sprzętu zakupionego na potrzeby projektu. 

6. bezpłatnego udziału w zaplanowanych wyjazdach do teatru. 

7. udziału w przedstawieniu podsumowującym projekt. 

§ 7.  

Uczestnik zajęć pozalekcyjnych i jego rodzic zobowiązuje się do:  

1. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, a w przypadku zdarzenia losowego 

usprawiedliwienia nieobecności dziecka u Koordynatora Projektu w terminie 2 dni od 

zaistniałej sytuacji, 

3. bieżącego informowania Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego dalszy udział w zajęciach, 

 

 



§ 8.  

Postanowienia końcowe  

Regulamin obowiązuje z dniem jego podpisania przez Koordynator Projektu. 

Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie należy do 

Koordynatora Projektu. 

Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

realizatora http://www.gimpacyna.europa.pl/joomla 

Pacyna, 5 września 2012r. 

Teresa Russek 

Koordynator Projektu 

 


