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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Razem” 

 Beneficjent: Gmina Bogatynia 

Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0034/21 

Okres realizacji: od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 

 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Projektu stosuje się do uczniów szkół biorących udział w projekcie ,,Razem”. 

2. Regulamin stosuje się także do wszystkich osób, przy pomocy których Beneficjent realizuje Projekt,  

o którym mowa w ust. 1. 

3. Zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie sformułowania oznaczają: 

 Beneficjent/Organizator/Wnioskodawca – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia 

 Projekt – „Razem” realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, X Edukacja  

dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. 

Edukacja ogólna. 

 Szkoła podstawowa/SP/ – szkoły objęte wsparciem w ramach projektu, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Bogatynia:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni, Szkoła 

Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja 

Kopernika w Bogatyni, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego  w Bogatyni, Szkoła Podstawowa 

im. Jana III Sobieskiego w Porajowie, Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie 

Zdroju, Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie. 

 Beneficjent ostateczny/BO/Uczestnik projektu/UP – uczniowie wyżej wymienionych szkół.  

 Uczeń/nnica – dzieci uczęszczające do szkół objętych wsparciem w ramach realizowanego projektu. 

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział 

w projekcie. 

 Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie. 

 Biuro Projektu –Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 13. Dane kontaktowe: tel. 75 77 

25 231. 

4. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w działaniach uczniów objętych 

wsparciem w ramach Projektu „Razem” oraz prawa i obowiązki Uczestników Projektu. 
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5. Każda osoba ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego 

regulaminu i dokonania akceptacji wszystkich jego postanowień. 

6. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie podlega procesowi rekrutacji, który opisany został  

w  § 3 niniejszego regulaminu. 

7. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym 

Regulaminem, należy do kierownika projektu. 

  

§ 2 

Informacje o projekcie 

1. Projekt „Razem” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Oś priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu  

do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.   

2. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 

3. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku 

pracy, kształtowanie postaw kreatywności i pracy zespołowej, umiejętności rozwiązywania problemów; 

podniesienie kompetencji emocjonalno- społecznych: umiejętności komunikacyjnych, umiejętności 

rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami, umiejętności budowania dobrych relacji z innymi, integracja 

klasowa i międzyklasowa poprzez udział uczniów w wyjazdach edukacyjno-integracyjnych (kl. I – IV wyjazdy 

jednodniowe, kl. V-VIII wyjazdy trzydniowe) i ,,Integracyjnych sobotach”.  

4. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

5. Projekt obejmuje wsparciem uczniów 7 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Bogatynia. 

6. Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia1: 

a) Wyjazdy edukacyjno-integracyjne klas 5-8, 

b) Wyjazdy edukacyjno- integracyjne klas 1-4, 

c) Integracyjne soboty.  

    

§ 3 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty i jednorazowy. Prowadzona będzie zgodnie 

z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn, tj. w projekcie mogą uczestniczyć wszyscy 

spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, światopogląd. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona od stycznia do lutego 2022 r.. 

                                                           
1 Szczegółowy opis form wsparcia znajduje się na stronach internetowych szkół. 
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3. Dokumenty rekrutacyjne wg. wzoru Organizatora Projektu przyjmowane będą osobiście 

u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły objętej wsparciem. 

4. Uczestnicy projektu przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych mają obowiązek zapoznać się z całością 

niniejszego regulaminu. Regulamin Uczestnictwa w Projekcie dostępny jest w Biurze Projektu, na stronach 

internetowych  oraz w sekretariatach szkół objętych wsparciem. 

5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

03.01.2022r. – 07.01.2022r.: akcja informacyjno – promocyjna, zamieszczenie informacji o prowadzonej 

rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa na stronie internetowej Beneficjenta, na stronach internetowych i 

tablicach ogłoszeń szkół objętych wsparciem. 

10.01.2022r. – 14.01.2022r.: przekazanie deklaracji uczestnictwa rodzicom/ prawnym opiekunom dzieci  

ze szkół objętych wsparciem – sekretariaty szkół i strony internetowe szkół objętych wsparciem (w formie 

pliku do pobrania). 

17.01.2022r.- 28.01.2022r.: zebranie deklaracji uczestnictwa  przez wychowawców  

i przekazanie koordynatorom szkolnym.  

31.01.2022 r. – 11.02.2022r.: złożenie przez koordynatorów szkolnych do biura projektu listy uczestników  

z deklaracjami uczestnictwa. Wpisanie uczestników do bazy danych. 

14.02.2022r. – 25.02.2022r.: rekrutacja uzupełniająca. 

Kandydat staje się Uczestnikiem projektu z chwilą podpisania Deklaracji uczestnictwa 

w projekcie.  

§ 4 

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnik projektu zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich prowadzonych w ramach Projektu 

zadaniach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator Projektu. 

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach 

realizacji Projektu. 

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do poddania się ankietom ewaluacyjnym Projektu w czasie jego 

trwania. 

5. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej 

z realizacją Projektu. 

6. Uczestnik zobowiązuje się do informowania koordynatora szkolnego o każdej zmianie danych osobowych 

czy danych dot. zamieszkania. 

7. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

8. Uczestnik projektu nie ponosi żadnych opłat z tytułu przystąpienia do Projektu oraz uczestnictwa  

w podjętych działaniach. 

§ 5 

Nieobecności i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 
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2. Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim lub nagłymi wypadkami 

losowymi. W/w dokumenty rodzic/opiekun prawny ucznia niezwłocznie przekazuje nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia w celu usprawiedliwienia nieobecności. 

3. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, zmiana miejsca 

zamieszkania, inny ważny powód), uczniowie/uczennice  zakwalifikowani/e do udziału w Projekcie mają 

prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego 

przyczynach, podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego. 

  

 

§6 

Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia 

monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu „Razem”. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego  

z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14. 

3. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik projektu. 

Od decyzji nie przysługuje odwołanie. 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. 

                                                                                

Załącznik: 

Załącznik nr 1 -  Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie. 

  


