
Załącznik 

do Zarządzenia Nr 5/2019 

Gminy Jeżowe 

z dnia 28.01. 2019 r. 

 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Jeżowe - Umiem pływać 2019” 

 
§ 1 

Informacje o projekcie 
1. Projekt jest realizowany przez Gminę Jeżowe w okresie marzec - listopad 2019r. 

2. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Jeżowe.  
3. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów klas I- III szkół podstawowych, dla których Gmina Jeżowe jest organem 

prowadzącym.  
4. Projekt zakłada dwa cykle zajęć: 

1) cykl trwający od marca do maja 2019r., 

2) cykl trwający od września do listopada 2019r. 

5. Projekt zakłada systematyczny udział 173 Uczestników: 
1) 88  uczestników w cyklu marzec – maj 2019r.,  
2) 85 uczestników w cyklu wrzesień - listopad 2019r. 

6. Dopuszcza się zmiany w liczebności Uczestników w poszczególnych okresach z istotnych przyczyn organizacyjnych.  
7. Projekt zakłada bezpłatny udział Uczestnika w 20 godzinach zajęć. 

 
§ 2 

Postanowienia ogólne  
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników projektu zwanych dalej "Uczestnikami" oraz zasady uczestnictwa 

w projekcie "Jeżowe - Umiem pływać 2019”  
2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników. 

 
§ 3 

Warunki uczestnictwa 
1. Możliwość uczestnictwa w projekcie przysługuje każdemu uczniowi z klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Jeżowe. 

2. Dzieci posiadające zwolnienie z zajęć WF nie mogą uczestniczyć w projekcie. 

3. Warunkiem uczestnictwa uczniów, o których mowa w ust. 1 w projekcie jest: 

1) złożenie Formularza woli uczestnictwa w projekcie;  
2) złożenie Wniosku udziału w projekcie podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów Uczestnika wraz z podpisanymi 

przez Uczestnika i rodziców /prawnych opiekunów dziecka oświadczeniami zawartymi w ww. wniosku;  
3) systematyczny udział w zajęciach; 

4) stosowanie postanowień regulaminu. 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Okres rekrutacji dzieli się na dwa etapy: 

1) złożenie Formularza woli uczestnictwa w projekcie, który został złożony do projektu „Jeżowe- umiem pływać 2019”; 

2) złożenie Wniosku udziału w projekcie, który będzie poprzedzał bezpośrednio każdy z cykli.  
2. Dokładny termin składania Formularza uczestnictwa oraz Wniosku udziału w projekcie zostanie podany do publicznej 

wiadomości ogłoszeniem m.in. na stronie https://www.jezowe.pl/ i na tablicach ogłoszeń wszystkich szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Jeżowe.  
3. Termin składania Wniosku udziału w projekcje powinien zakładać czas co najmniej 5 dni roboczych. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest dostarczenie w terminie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 i 2. 

5. W przypadku małej liczby zgłoszeń możliwe jest przedłużenie okresu rekrutacji. 

6. W przypadku większej liczby chętnych dobór uczestników nastąpi zgodnie z § 5 ust. 4. 

7. Wynik rekrutacji zostanie podany do publicznej wiadomości ogłoszeniem m.in. na stronie https://www.jezowe.pl/  
§ 5  

Kwalifikacja uczestników na zajęcia  
1. Weryfikacji formalnej dokumentów dokona komisja rekrutacyjna w składzie: kierownik ds. pozyskiwania środków 

pozabudżetowych, podinspektor Wydziału Oświaty oraz pracownik administracyjny.   
2. Komisja rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników na podstawie kompletu złożonych dokumentów, o których mowa w § 

3 ust. 3 pkt 1 i 2 złożonych w wyznaczonym terminie.  
3. Złożone dokumenty nie stanowiące kompletu w rozumieniu § 3 ust. 3 pkt 1 i 2 nie będą rozpatrywane.  
4. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w zajęciach decydować będzie złożenie kompletu dokumentów w rozumieniu § 3 ust. 

3 pkt 1 i 2 w wyznaczonym terminie oraz kolejność zgłoszeń.  
5. W przypadku większej ilości zgłoszeń uczestników zostanie sporządzona lista rezerwowa na podstawie kryteriów opisanych w 

ust. 4 z zastrzeżeniem: 



1) lista rezerwowa zostanie sporządzona jedynie na podstawie kompletu złożonych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 
3 pkt 1 i 2 złożonych w wyznaczonym terminie;  

2) przy tworzeniu listy rezerwowej dopuszcza się z istotnych powodów organizacyjnych kwalifikowanie uczestników, którzy 
złożyli komplet dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 i 2 po wyznaczonym terminie;  

3) uczniowie z listy rezerwowej zostaną przyjęci do projektu w przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w projekcie 
z przyczyn losowych, np. choroba, wypadek albo skreślenia z listy uczestników z powodów określonych niniejszym  
Regulaminem. 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestnika 
1. Uczestnik ma prawo do: 

1) udziału w zajęciach;  
2) bezpłatnego transportu, biletu wstępu, opieki podczas podróży i podczas zajęć; 

3) opuszczenia maksymalnie 3 godzin zajęć; 

4) zgłaszania uwag i oceny zajęć. 

2. Uczestnik ma obowiązek: 

1) systematycznie uczestniczyć w zajęciach; 

2) słuchać poleceń opiekunów i instruktorów;  
3) punktualnie stawiać się w miejscu zbiórki; 

4) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego.  
5) przestrzegać regulaminu basenu 

 

§ 7 

 
1. Skreślenie z listy Uczestników może nastąpić w przypadku:  

1) opuszczenia 2 godzin zajęć podczas pierwszych dwóch tygodni trwania cyklu projektu bez względu na fakt czy 
nieobecność jest usprawiedliwiona czy nie usprawiedliwiona;  

2) powtarzających się zachowań uczestnika zagrażających bezpieczeństwu jego lub/i innych uczestników lub naruszających 
zasady współżycia społecznego.  

2. Skreślenie z listy uczestników z przyczyn, o których mowa w ust. 1 może nastąpić, jeśli do udziału w projekcie będą wyrażali 
chęć uczniowie z listy rezerwowej. 

 

§ 8 

Dokumentacja projektu  
1. Dokumenty rekrutacyjne przechowywane będą w budynku Urzędu Gminy w Jeżowem pok. nr 12 z zachowaniem przepisów 

ustawy o ochronie danych osobowych.  
2. Dokumentacja zajęć prowadzona jest w formie dziennika zawierającego między innymi: 

1) listę uczestników zajęć; 

2) frekwencję na zajęciach; 

3) datę i tematy zajęć; 

4) uwagi dotyczące zajęć. 

 

§ 9 

 
1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Urzędu Gminy w Jeżowem. 

2. Wszelkie informacje na temat projektu są dostępne w Urzędu Gminy w Jeżowem pok. nr 12. 


