REGULAMIN
Określający procedury rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.:
„Letnia Akademia Zdrowia Stali Mielec ”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. "Letnia
Akademia Zdrowia Stali Mielec”.

2.

Projekt jest realizowany w ramach umowy dotacji nr 104/PZ/2016 zawartej dnia 10
czerwca 2016 r. z Fundacją PZU z siedzibą w Warszawie (00-133), przy al. Jana Pawła II
24, a FKS STAL MIELEC, z siedzibą w Mielcu (39- 300), przy ul. Solskiego 1.

3.

Projekt został zatwierdzony do realizacji na podstawie uchwały Rady Fundacji nr
19/RF/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.

4.

Projektodawcą, inaczej zwanym Dotowanym, jest FKS STAL Mielec.

5.

Instytucją finansującą, inaczej Darczyńcą, jest Fundacja PZU.

6.

Okres realizacji zajęć w ramach projektu: od 01.07.2016 roku do 31.08.2016 roku.

7.

Regulamin uczestnictwa w projekcie określa: kryteria uczestnictwa w projekcie, zasady
rekrutacji, zasady organizacji zajęć oraz uczestnictwa w zajęciach, zasady ukończenia
i rezygnacji z udziału w projekcie.
§2
SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
1. Projektodawca/Dotowany – FKS STAL Mielec.
2. Instytucja finansująca/Darczyńca – Fundacja PZU.
3. Uczestnik projektu – uczeń w wieku od 5-18 lat, zakwalifikowany zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym regulaminie do uczestnictwa w projekcie, bezpośrednio
korzystający z udzielanego wsparcia.
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4.

Projekt – wniosek o dofinansowanie pt. „Letnia Akademia Zdrowia Stali Mielec”.

5.

Strona internetowa Wnioskodawcy – www.stalmielec.com

6.

Biuro Projektu – pomieszczenie w siedzibie FKS STAL Mielec, przy ul. Solskiego 1,
39-300 Mielec.
§3
CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

1. Celem głównym projektu jest zorganizowanie aktywnego wypoczynku, połączonego
z podniesieniem poziomu wiedzy o zdrowym trybie życia i wyrobieniem nawyków
sportowych dla dzieci i młodzieży pochodzących z terenu powiatu mieleckiego.
2. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 244 osoby w wieku 5-18 lat, pochodzące
z różnych środowisk społecznych.
3. W ramach działań projektowych przewidziano: wyjazd nad morze, obozy letnie
w pobliskich miejscowościach, sportowe wakacje dla najmłodszych oraz zajęcia
treningowe.
4. Osiągniecie celu zaplanowano na okres od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r.
5. Realizacja celów szczegółowych:
5.1 BEZPOŚREDNIE CELE PROJEKTU:
- Zorganizowanie wypoczynku w okresie wakacyjnym (01.07.2016 do 31.08.2016) dla
244 dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat, pochodzących z terenu powiatu mieleckiego,
poprzez organizację wyjazdu nad morze i obozów letnich;
- Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez organizację
bezpłatnych treningów sportowych;
- Uświadomienie rodzicom znaczenia organizacji letniego wypoczynku i wsparcie
rodzin w planowaniu wakacji (np. finansowe, doradcze, informacyjne, prozdrowotne
itp.);
5.2 POŚREDNIE CELE PROJEKTU
- Rozpowszechnienie wiedzy o zdrowym trybie życia, przez poszerzanie wiedzy
o znaczeniu aktywności fizycznej, odżywiania, wypoczynku;
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- Rozbudzanie ducha współzawodnictwa i kultywowanie tradycji historycznych Klubu
Stali Mielec, poprzez budowanie wspólnoty w środowisku lokalnym, co zaowocuje
inicjatywami oddolnymi;
- Podniesienie wiedzy o zagrożeniach płynących z braku aktywności fizycznej,
nadużywania komputera, TV, tabletów, komórek itp.;
- Zwiększenie samoświadomości u dzieci i młodzieży nt. własnego zdrowia.
§4
ZAKRES WSPARCIA
1. Zajęcia będą realizowane na terenie Polski.
2. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
RODZAJ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU
Ilość dni/

Ilość

Czas

godzin

uczestników

realizacji

64 osoby

04.07.2016

Wyjazd z Mielca,

dla dzieci i młodzieży

–

zwiedzanie Malborka,

nad morze

14.07.2016

Gdańska, Gdyni, Łeby,

Rodzaj zadania

Organizacja wyjazdu

10 dni

Sposób realizacji

Karwi; pobyt 10 dni, zajęcia
sportowe, zwiedzanie m.in.
Centrum Nauki w Gdyni,
Akwarium itp.).
Organizacja obozów

17.07.2016

Zajęcia sportowe, konkursy,

letnich dla młodzieży

-

wycieczki, atrakcje.

licealnej w Woli

23.07.2016

6 dni

40 osób

Chorzelowskiej koło
Mielca
Organizacja obozów

18.07.2016

Zajęcia sportowe, konkursy,

letnich dla młodzieży

-

wycieczki, atrakcje.

gimnazjalnej w

25.07.2016

7 dni

40 osób

Pustyni k. Mielca
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01.08.2016

Zajęcia sportowe, konkursy,

sportowych wakacji dla

–

wycieczki, atrakcje.

najmłodszych dzieci w

12.08.2016

Organizacja

10 dni

60 osób

wieku 5-10 lat, tzw.
Piłkarskie przedszkole
Organizacja zajęć

20h/gr

treningowych –

40 osób

01.07.2016

Zajęcia sportowe, konkursy,

(2 grupy)

–

wycieczki, atrakcje.

przygotowawczych dla

31.08.2016

dzieci i młodzieży
Konsultacje i stała

80h/mies.

244 osoby

opieka fizjoterapeuty

01.07.2016

Spotkania warsztatowe z

–

dziećmi i młodzieżą,

31.08.2016

spotkania indywidualne,
opieka fizjoterapeutyczna
itp.).

3. Zajęcia dla Uczniów będą odbywały się według opracowanego harmonogramu,
zamieszczonego na stronie FKS Stal Mielec.
4. Projekt zakłada zapewnienie kadry trenerskiej posiadającej kwalifikacje w zakresie
edukacji sportowej dla dzieci i młodzieży.
§5
KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
1. Rekrutację uczestników Projektu przeprowadza powołana zarządzeniem Prezesa Zarządu Komisja Rekrutacyjna.
2. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły, do każdego zadania
indywidualnie, do momentu zebrania zaplanowanej ilości osób.
3. Dokumenty rekrutacyjne będzie można otrzymać w Biurze Projektu lub na spotkaniach
informacyjnych oraz będą do pobrania na stronie internetowej www.stalmielec.com.
4. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą dzieci i młodzież, w wieku 5-18 lat,
pochodzące z terenu powiatu mieleckiego.
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5. Pierwszeństwo w rekrutacji do projektu, będą miały dzieci i młodzież, pochodzące
z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, które dotychczas należały do Akademii
Piłkarskiej Stali Mielec (ok. 20% uczestników, weryfikowane na podstawie
dobrowolnego oświadczenia Rodzica).
6. W drugiej kolejności zostaną zakwalifikowani pozostali chętni - dzieci i młodzież
biorące dotychczas udział w zajęciach sportowych w ramach Akademii Piłkarskiej
Stali Mielec.
7. W trzeciej kolejności do projektu zostaną zakwalifikowani wszyscy zainteresowani
udziałem, którzy dopiero planują przyłączyć się do Akademii Piłkarskiej Stali Mielec.
8. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans,
każda dziewczynka i chłopiec, zainteresowani projektem, będą mieli możliwość
przystąpienia

do

rekrutacji.

Ponadto

powszechność

informacji

i

zastosowanie

różnorodnych, istotnych dla obu płci kanałów informacji, gwarantuje przestrzeganie
zasady równości szans.
9. Procedura rekrutacji do projektu obejmuje następujące etapy:
a. wypełnieniu i złożeniu Formularza uczestnictwa w projekcie;
b. weryfikacja Formularza pod względem formalnym;
c. podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu do Projektu;
d. poinformowanie uczestnika o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie;
e. wypełnienie, podpisanie i złożenie przez kandydatkę/kandydata Oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu
oraz o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku.
10. Potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie będzie wpisanie uczestnika na listę
Bezpośrednich Beneficjentów Projektu.
11. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału
w projekcie, będą umieszczone na liście rezerwowej.
12. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie osoby zakwalifikowanej do niego,
w okresie maksymalnie do 31.07.2016 r., osoby z listy rezerwowej otrzymają propozycje
przystąpienia do Projektu.

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

§6
ORGANIZACJA ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW
1. Zajęcia będą realizowane na terenie powiatu mieleckiego (z wyjątkiem obozu nad
morzem).
2. Liczebność grup wynika ze specyfiki zajęć.
3. Szczegółowe plany zajęć zostaną wywieszone na stronie internetowej.
§7
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
a. systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie
z ustalonym harmonogramem zajęć,
b. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i testów dla celów ewaluacji monitorowania
projektu,
c. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział
w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach,
d. zapoznania się z treścią i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
2. Udzielenie wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:
a. naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu zasady współżycia
społecznego i obowiązujących norm etycznych,
b. rezygnacji ze wsparcia/uczestnictwa w projekcie.
§8
UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach w wymiarze co najmniej 70%
czasu przewidywanego programem.
2. W przypadku osoby niepełnoletniej, Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do
usprawiedliwienia nieobecności uczestnika.
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3. Informacji związanych z deklaracją uczestnictwa w projekcie, przetwarzaniem danych
osobowych, zgodą na wykorzystanie wizerunku w projekcie; w imieniu osoby
niepełnoletniej, udziela opiekun prawny.
4. Uczestnika zobowiązuje się do brania udziału w mierzeniu efektów realizacji projektu
w okresie trwania zajęć i w przypadku takiej konieczności po zakończeniu projektu.
5. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika jest zobowiązany zawiadomić Koordynatora projektu
o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniem.
§9
ZASADY ODPŁATNOŚCI
1. Całkowity koszt projektu wynosi 217 320,00 zł, z czego 179 322,66 zł stanowi kwota
dotacji pozyskanej z Fundacji PZU.
2. Pozostała kwota stanowi wkład własny Dotowanego.
3. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu realizacji projektu.
§ 10
ZASADY MONITORINGU I KONTROLI
1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Monitoring i ewaluacja będą polegały na zbieraniu, analizowaniu i interpretowaniu
ilościowych i jakościowych danych celem zapewnienia zgodności realizacji projektu
z zakładanymi rezultatami oraz sprawdzenia skuteczności podjętych działań.
3. Trenerzy prowadzący zajęcia prowadzą bieżący monitoring osiągnięć Uczestników na
zajęciach.
4. Monitorowanie realizowanych zajęć odbywać się będzie poprzez: kontrolę frekwencji na
zajęciach, obserwacje i rozmowy z uczestnikami.
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§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2016 roku.
2. Dotowany zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych,
warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych Fundacji PZU.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Koordynator
Projektu.
5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
6. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu, na stronie internetowej www.stalmielec.com
7. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1.
Załącznik nr 1 – Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby Projektu oraz o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.
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