Regulamin rekrutacji uczniów do projektu:
„Bądź bezpieczny i prospołeczny”

Wstęp
1. Regulamin określa warunki udziału uczniów (uczestników projektu) w projekcie
pt.: „Bądź bezpieczny i prospołeczny” realizowanego w ramach programu
rządowego „Bezpieczna +”
2. Projekt finansowany jest ze środków rządowego programu „Bezpieczna +”
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a. „Projekcie” oznacza to projekt pt. „Bądź bezpieczny i prospołeczny”,
b. „Realizatorze” oznacza to Gminę Czerwonak
c. „Uczestniku” oznacza to uczennicę lub ucznia zakwalifikowanego do udziału w
projekcie
d. „Zespole Projektowym” oznacza to osoby odpowiedzialne za realizację
projektu, zaangażowane przez realizatora,
e. „Koordynatorze Lokalnym” oznacza wyznaczonego przez szkołę opiekuna
projektu,
f. „Stronie projektu” oznacza to stronę ………………………………….
g. Realizatorem projektu jest Gmina Czerwonak z siedzibą w Czerwonaku,
adres biura projektu: …………………………………..,
4. Celem projektu „Bądź bezpieczny i prospołeczny” jest Celem projektu jest
przeciwdziałanie przemocy wśród uczniów, a co za tym idzie wśród społeczności
lokalnej w gminach wiejskich w województwie wielkopolskim przez zwiększenie
świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie
szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby
to zjawisko.
5. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2016 do 31 grudnia 2016.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§ 1.
Warunki przyjęcia ucznia do projektu
1. Projekt adresowany jest do uczennic i uczniów ze szkół w Gminie Czerwonak
terenu województwa wielkopolskiego.
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2. Uczniowie deklarują dobrowolny udział w projekcie przez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa oraz ankiety wstępnej. Warunkiem przyjęcia
zgłoszenia jest wyrażenie zgody na udział ucznia w projekcie oraz na przetwarzanie
danych osobowych do celów realizacji projektu oraz podpisanie wszystkich
dokumentów przez uczennicę/ucznia deklarującego chęć udziału w projekcie oraz
przez rodzica lub opiekuna prawnego.
3.

Rekrutacja odbywa się w szkole uczestniczącej w projekcie i poprzedzona jest akcją
informacyjną skierowaną do uczniów i ich rodziców.

4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych o zakwalifikowaniu się do
projektu decydują kryteria główne i kryteria uzupełniające.
§ 2.
Prawa uczestnika
1.

Uczestnik

aktywnie

korzysta

ze

wszystkich

zajęć

do

których

zostanie

zakwalifikowany.
2.

Uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów do każdego bloku zajęć w
których uczestniczy w ramach projektu.

3.

Uczestnik pogłębia własną wiedzę i kształtuje nowe umiejętności przydatne w życiu.

4.

Uczestnik może aktywnie informować o działaniach realizowanych w ramach
projektu.
§ 3.
Obowiązki uczestnika

1.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i
regularnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach przewidzianych programem
projektu.

2.

Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w szczególnych sytuacjach
uznanych przez Koordynatora Lokalnego. Rezygnacja musi być złożona w formie
pisemnej oraz zaakceptowana przez Zespół Projektowy.

3.

Uczeń uczestniczy w badaniach ewaluacyjnych na potrzeby projektu (przed
przystąpieniem do projektu, w trakcie projektu oraz po zakończeniu swojego udziału
w projekcie).

4.

Uczeń jest zobowiązany do udzielania informacji związanych z uczestnictwem w
projekcie instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację projektu.
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§ 4.
Informacja o sposobie porozumiewania się z uczestnikami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów

1. Po

zakwalifikowaniu

ucznia/uczennicy

do

projektu

wszelkie

informacje,

zawiadomienia, wzory dokumentów przekazywane będą do Koordynatora Lokalnego.
§ 5.

Ochrona danych osobowych
1. Uczniowie dobrowolnie przekazują swoje dane osobowe projektodawcy, który je
przetwarza w imieniu i na rzecz Kuratorium Oświaty, które pełni funkcję Instytucji
Zarządzającej Programem Bezpieczna + w województwie wielkopolskim.
2. Warunkiem udzielenia wsparcia w ramach projektu jest wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu do celów związanych z jego
realizacją. W imieniu beneficjentów niepełnoletnich zgodę wyrażają rodzice lub
opiekunowie prawni.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Czerwonak wyłącznie w celu
udzielenia wsparcia, realizacji projektu pt. „Bądź bezpieczny i prospołeczny”,
ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu rządowego
Bezpieczna +.
4. Uczestnicy projektu mają prawo dostępu do treści udostępnionych danych
osobowych i ich poprawiania.
§ 6.
Uwagi końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały czas trwania
projektu.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach spornych i
nieobjętych regulaminem.
3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Informacja o
zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz
przekazana drogą elektroniczną opiekunom szkolnym.
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