
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POD NAZWĄ:
WŁODOWICE W OBIEKTYWIE 

§ 1 
Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (w dalszej części niniejszego Regulaminu 
zwanym Projektem) pod nazwą „Włodowice w obiektywie ”,  współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Projekt  realizowany jest w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i  kompetencji  w regionach, Działanie 9.5. 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

3. Udział  w Projekcie jest  całkowicie bezpłatny i  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (w 85%), pozostałe 15% finansowane jest z krajowego budżetu.

4. Celem głównym Projektu jest wyrównywanie szans dzieci i  młodzieży z gminy Włodowice w zakresie dostępu do 
edukacji.

5. Projekt swoim zasięgiem obejmuje gminę Włodowice (powiat zawierciański, województwo śląskie)
6. Realizatorem Projektu jest Gmina Włodowice.
7. Biuro  Projektu  znajduje  się  w  siedzibie  Urzędu  Gminy przy  ulicy  Krakowskiej  26,    42-421  Włodowice,  strona 

internetowa: www.wlodowice.pl., e-mail: wlodowicewobiektywie@wlodowice.pl, tel: 34 315 30 01.
8. Projekt jest realizowany w terminie: 01.01.2013 r. –30.06.2013 r. 

§ 2 
Działania realizowane w ramach Projektu

1. W ramach Projektu dla dzieci i młodzieży realizowane będą cykle warsztatów fotograficznych (6 spotkań po 3 h) 
i graficznych (6 spotkań po 3 h) , wystawa fotograficzna przedstawiająca walory gminy oraz przygotowanie i wydruk 
foto kalendarza .

2. Zajęcia dla dzieci uczestniczących w projekcie realizowane będą w 3 grupach  ok. 10 osobowych w:
- Szkole Podstawowej we Włodowicach,
- Szkole Podstawowej w Rudnikach.

3. Dodatkowe świadczenia przysługujące dzieciom uczestniczącym w projekcie to:
- komplet materiałów szkoleniowych oraz promocyjnych,

      - poczęstunek podczas zajęć (woda, sok, ciastko),
      - certyfikat/zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie.
4.   Równolegle,  w  ramach  Projektu  zakupione  zostaną  pomoce  i  materiały  dydaktyczne:  3  aparaty  fotograficzne 
do dyspozycji dla po 1 egz. dla każdej z grup; 25 sztalug z antyramami ; wydruk 150 szt. foto kalendarzy .

§ 3 
Kryteria dostępu

1. Projekt  skierowany jest wyłącznie do dzieci  i młodzieży (w wieku 10 do 18 lat) nieaktywnych zawodowo (w tym 
pochodzących  z  rodzin  wiejskich,  ubogich,  które  same zgłoszą  chęć  uczestnictwa w projekcie  )  z  terenu gminy 
Włodowice,  łącznie  30  osób,  w  tym:  18  kobiet  i  12  mężczyzn.  Dla  potrzeb  projektu  zostanie  utworzona  lista 
rezerwowa 7 osób, w tym 4 kobiety i 3 mężczyzn.

2. Do uczestnictwa w Projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które pisemnie zadeklarują w nim swój udział i 
spełnią wymagane warunki. W imieniu dzieci deklarację wypełniają i podpisują rodzice/opiekunowie. 

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dziecku przybycia na zajęcia i powrotu z zajęć szkoleniowych.

§ 4 
Rekrutacja Uczestników Projektu

1. Rekrutacja uczestników odbędzie się w styczniu 2013 roku i będzie prowadzona zgodnie z kryteriami horyzontalnymi 
w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju. 

2. Realizator  projektu  zastrzega  sobie  prawo  przedłużenia  terminu  przyjmowania  dokumentów  rekrutacyjnych 
potencjalnych  uczestników/uczestniczek  projektu,  aż  do  wykreowania  grupy   spełniającej  wskaźniki  założone 
w projekcie.

3. Chętni do udziału w projekcie winni złożyć w Biurze Projektu wypełniony wraz z rodzicami/opiekunami formularz 
rekrutacyjny wraz deklaracją uczestnictwa.

4. Za termin dokonania zgłoszenia uważana będzie data podpisania Deklaracji przez rodzica/opiekuna w imieniu dziecka. 
5. W procesie rekrutacji głównymi kryteriami będą:
- kryterium płci,
- kryterium obszaru (teren gminy Włodowice),
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- kryterium wieku,
- kryterium sytuacji materialnej,
- kryterium zainteresowania.
6. Ostateczna lista uczestników/uczestniczek projektu i lista rezerwowa zostanie zatwierdzona przez zespół rekrutacyjny.
7. Złożone, wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

§ 5 
Zasady monitoringu uczestnictwa w Projekcie

1. Uczestnik/uczestniczka  projektu  zobowiązuje  się  uczestniczyć  w  prowadzonych  zajęciach,  akceptując  terminy 
i wyznaczone miejsce.

2. Uczestnicy/uczestniczki  projektu   zobowiązani  są  do  każdorazowego  potwierdzenia  swojej  obecności  na  zajęciach 
poprzez złożenie podpisu na liście obecności.

3. Uczestnik/uczestniczka projektu powinien stosować się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane 
z realizacją projektu oraz przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt wykorzystywany 
w trakcie zajęć.

4. Uczestnicy/uczestniczki projektu  zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie realizacji Projektu 
oraz na jego zakończenie.

5. Uczestnicy/uczestniczki projektu, Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania Realizatora projektu  - Gmin 
Włodowice o ewentualnych zmianach w swojej sytuacji (np. zmiana zamieszkania itp.). 

6. W  celu  przeprowadzenia  procesu  monitoringu  i  ewaluacji  Uczestnicy/uczestniczki  Projektu  są  zobowiązani 
do udzielania  informacji  na  temat  rezultatów uczestnictwa  w Projekcie  (także  6 miesięcy po zakończeniu udziału 
w Projekcie).

§ 6
 Zasady uczestnictwa i rezygnacji w Projekcie

1. Obowiązek uczestniczenia w co najmniej 80% godzin usług oferowanych w Projekcie. 
2. Uczestnicy/uczestniczki projektu  otrzymają stosowne zaświadczenia/certyfikaty udziału w Projekcie.
3. W szczególnych sytuacjach (choroba, zmiana miejsca zamieszkania, ew. inne ważne przyczyny), uczestnik/uczestniczka

ma prawo rezygnacji z udziału w zajęciach po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach,
które podpisuje wraz z rodzicem/opiekunem prawnym. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed
rozpoczęciem  zajęć  rodzice/opiekunowie  zobowiązują  się  dostarczyć  informacje  o  tym  fakcie  pisemnie  bądź 

za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W  przypadku  przekroczenia  20%  nieobecności  Realizator  projektu  zastrzega  sobie  prawo  skreślenia 

uczestnika/uczestniczki z listy uczestników.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie któregoś z uczestników/uczestniczki pierwsza osoba z listy rezerwowej 

będzie mogła przystąpić do projektu.
6. W przypadku, gdy jedna z form wsparcia nie odbędzie się z przyczyn losowych zostanie wyznaczony inny termin, 

do akceptacji przez uczestników projektu,  rodziców/opiekunów.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do stosowania niniejszego regulaminu.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu o czym poinformuje na stronie internetowej.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Wójta Gminy Włodowice w oparciu o wytyczne 

dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Strony będą starały się załatwić go polubownie.
5. Powyższy regulamin udziału w projekcie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji 

Projektu.

Oświadczam, iż zapoznałam się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Zatwierdzono:
Wójt Gminy Włodowice
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