
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

„Program nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych  

z terenu Gminy Kawęczyn” 

STOWARZYSZENIE "KAWĘCZYŃSKIE FORUM RODZICÓW" 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt jest realizowany przez Gminę Kawęczyn i Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Forum Rodziców”  

w okresie marzec - czerwiec 2019 r. 

2. Projekt współfinansowany jest przez Gminę Kawęczyn oraz uczestników projektu. 

3. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy 

Kawęczyn. 

4. Projekt zakłada systematyczny udział 24 Uczestników: 

5. Projekt zakłada częściowo płatny udział Uczestnika w 10 godzinach zajęć. 

6. Projekt zakłada 10 wyjazdów na Krytą Pływalnię w Turku, ul. Sportowa 9A. 

7. Koszt uczestnictwa w Kursie to 20zł (jedne zajęcia) powielone przez ilość zajęć tj. 20zł x 10 wyjazdów 

= 200zł całkowity koszt uczestnictwa w Kursie. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

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

zasady uczestnictwa w projekcie " Program nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych  

z terenu gminy Kawęczyn” zwany dalej „Kurs” 

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Możliwość uczestnictwa w projekcie przysługuje każdemu uczniowi ze szkół podstawowych i gimnazjalnych  

z terenu Gminy Kawęczyn posiadającemu legitymację szkolną. 

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 Wniosku udziału w projekcie wraz z oświadczeniami zawartymi w ww. wniosku podpisanego przez 

rodziców/prawnych opiekunów Uczestnika; 



2) systematyczny udział w zajęciach; 

3) stosowanie postanowień regulaminu. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest uiszczenie opłaty określonej w § 1 ust. 7. Opłata dokonywana jest  

u koordynatora z góry za cały kurs w pierwszym dniu zajęć. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest ukończenie 7 lat przez kursanta. 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w okresie 05.03.19 – 15.03.19 r. na terenie wszystkich Szkół Gminy 

Kawęczyn 

2. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest dostarczenie w terminie (do 15.03.2019 r., tj. piątek) 

dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1.  

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

4. W przypadku większej liczby chętnych dobór uczestników nastąpi zgodnie z § 5 ust. 2. 

5. Wynik rekrutacji zostanie podany do publicznej wiadomości w szkołach. 

§ 5 

Kwalifikacja uczestników na zajęcia 

1. Weryfikacji formalnej dokumentów dokona komisja rekrutacyjna. 

  W przypadku większej liczby chętnych dobór uczestników nastąpi zgodnie z kryterium:.  

a) pierwszeństwo wpłynięcia wniosku 

b) Wielodzietność rodziny: 

Jedno dziecko – 0 pkt. 

Dwoje dzieci – 1 pkt. 

Troje dzieci i więcej – 2 pkt. 

c) Wyżej punktowane będą dzieci najmłodsze, według następującej punktacji: 

Klasa I- III – 3 pkt. 

Pozostali – 2 pkt. 

d) W przypadku okazania zaświadczenia lekarskiego o tym iż nauka pływania poprawi stan zdrowia 

dziecka doliczone są dodatkowe 2 pkt. 

2. W przypadku większej ilości zgłoszeń uczestników zostanie sporządzona lista rezerwowa na podstawie 

kryteriów opisanych w ust. 2 z zastrzeżeniem: 

1) lista rezerwowa zostanie sporządzona jedynie na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 

1 złożonym w wyznaczonym terminie; 



2) przy tworzeniu listy rezerwowej dopuszcza się z istotnych powodów organizacyjnych kwalifikowanie 

uczestników, którzy złożyli dokument, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 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. 

3. Kwalifikacji Uczestników na zajęcia nauki pływania dokonają instruktorzy zatrudnieni na pływalni, 

kierując się umiejętnościami Uczestników. 

 

 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik ma prawo do: 

1) udziału w zajęciach; 

2) 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. 

Opuszczenie 3 godzin zajęć, niezależnie od przyczyny powoduje skreślenie z listy uczestników.  

Na wolne miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej. 

§ 7 

Skreślenie z listy Uczestników 

1. Skreślenie z listy Uczestników może nastąpić w przypadku: 

1) opuszczenia 3 godzin zajęć bez względu na fakt czy nieobecność jest usprawiedliwiona czy nie 

usprawiedliwiona; 

2) powtarzających się zachowani uczestnika zagrażających bezpieczeństwu jego lub/i innych uczestników 

lub naruszających zasady współżycia społecznego. 

 



§ 8 

Dokumentacja projektu 

1. Dokumenty rekrutacyjne przechowywane będą w siedzibie Stowarzyszenia „Kawęczyńskie Forum 

Rodziców” 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; 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Stowarzyszenia „Kawęczyńskie Forum Rodziców” oraz 

koordynatora projektu. 

2. Wszelkie informacje na temat projektu są dostępne u koordynatora projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.03.2019 r. 

Osoba do kontaktu: Ewa Sobolewska – Koordynator Projektu 607-486-991. 


