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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Młody, ale świadomy odkrywca gór” 

 
realizowany w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

 
§ 1 

Informacje ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji 

Uczestników Projektu „Młody, ale świadomy odkrywca gór”, ich obowiązki, a także 

etapy wsparcia przewidzianego w ramach projektu.  

2. Projekt pn. „Młody, ale świadomy odkrywca gór”, realizowany jest w ramach  

Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Dofinansowanie obejmuje okres od 01.01.2019 do 30.10.2022 roku. 

4. W okresie objętym dofinansowaniem zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach 

projektu są bezpłatne. 

5. Celem oferowanych form wsparcia jest podniesienie kompetencji odpowiadających 

potrzebom gospodarki, ryku pracy i społeczeństwa poprzez rozwój oferty Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w zakresie realizacji trzeciej misji we 

współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji w okresie  od 01.01.2019 do 

30.10.2022 roku. 

6. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez AWF Wrocław są zgodne 

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym z rozporządzeniem 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

(Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). Rodzicom lub prawnym opiekunom uczestnika 

projektu przysługuje prawo m.in. do wglądu oraz poprawiania i uzupełniania jego 

danych osobowych.  

7. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

§ 2 
Słownik pojęć i skrótów użytych w regulaminie  

 
 

1. Beneficjent projektu – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,  z siedzibą: 

Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław. 

2. Kierownik Projektu – osoba zarządzająca projektem 

3. Zespół Projektowy – kadra odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu  

4. Instytucja pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ulicy 

Nowogrodzkiej 47 a , 00-695 Warszawa  

5. Kandydat/ka do projektu – osoba zainteresowana udziałem w projekcie składająca 

formularz rekrutacyjny   

6. Komisja Rekrutacyjna – Zespół biorący udział w procesie rekrutacji w składzie: 

kierownik/-czka projektu, specjalista/-ka ds. rekrutacji i monitoringu. 

8. Uczestnik/-czka projektu - odpowiednio: uczeń/uczennica jak również ich 

rodzice/opiekunowie prawni, który/a po spełnieniu wymogów określonych 

w Regulaminie rekrutacji został/a zakwalifikowany/a do uczestnictwa w Projekcie. 

7. Strona internetowa Beneficjenta – WWW.awf.wroc.pl  

 
 



 
Projekt: „Młody, ale świadomy odkrywca gór” 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

nr umowy: POWR.03.01.00-00-U179/17-00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  Biuro Projektu 
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35                                                    budynek im. prof. dr hab. Zdzisława Zagrobelnego 
51-612 Wrocław     (P-4), pokój 3/24
                     gory@awf.wroc.pl
   

§ 3 
Sprawy Organizacyjne 

 
1. Zajęcia są prowadzone w formie stacjonarnej w salach dydaktycznych AWF Wrocław 

przy al. I.J Paderewskiego 35 we Wrocławiu oraz w formie wyjazdowej do Karpacza 

i Szklarskiej Poręby (zajęcia terenowe).  

2. Biuro projektu znajduje się w pokoju nr 3/17 budynku Wydziału Fizjoterapii im. prof. 

dr hab. Zdzisława Zagrobelnego nr P-4 przy al. I.J Paderewskiego 35 we Wrocławiu.  

3. Prowadzącymi zajęcia są pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni AWF 

Wrocław oraz specjaliści w postaci przewodników górskich, ratowników medycznych 

oraz ratowników górskich. 

4. Zajęcia prowadzone w ramach projektu odbywają się w formie wykładów, warsztatów, 

zajęć praktycznych i zblokowanych zajęć terenowych.  

5. Zajęcia odbywają się w dni powszednie, dni nauki szkolnej według harmonogramu zajęć. 

Harmonogram zajęć jest dostępny na dedykowanej stronie www projektu. 

6. Akademia Wychowania Fizycznego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 

w harmonogramie. Informacja zostanie przesłana pod adres e-mailowy podany przez 

rodzica/prawnego opiekuna w formularzu zgłoszeniowym. 

7. Odwołane zajęcia zostaną zorganizowane w innym terminie. 

8. Uczestnikami projektu są dzieci w wieku 10-11 lat. 

9. Limit przyjęć w każdym roku kalendarzowym ma być zgodny z zapisami zawartymi we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

10. Do obowiązków uczestników projektu należy: 

a) systematyczne uczestnictwo w zajęciach z zachowaniem frekwencji nie 

mniejszej niż 80% zajęć przewidzianych w programie  

b) w przypadku nieobecności ponad dozwoloną minimalną liczbę godzin 

Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do złożenia (w ciągu 7 dni od zaistniałej 

nieobecności) w biurze projektu pisemnego usprawiedliwienia nieobecności. 

W przypadku usprawiedliwienia nieobecności ponad 20% Uczestnik/czka 
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będzie zobowiązany/a do nadrobienia materiału szkoleniowego w indywidualny 

sposób ustalony przez Zespół Projektowy  oraz prowadzącego zajęcia. 

c) przybywanie na zajęcia punktualnie 

d) respektowanie poleceń prowadzącego zajęcia dydaktyczne i personelu projektu 

w zakresie ich funkcji pełnionych w projekcie 

e) zachowanie norm kultury osobistej oraz stosowanie się do zasad obowiązujących 

w obiektach, z którymi beneficjent współpracuje podczas projektu 

11. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach.  

12. Rezygnacja z udziału w projekcie może wynikać z przyczyn zdrowotnych lub działania 

siły wyższej  i z zasady nie mogą być one znane przez Uczestnika/czkę w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie.  

13. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników projektu, jeśli:  

a) opuści więcej niż 20% zajęć przewidzianych w programie i nie przedłożenia 

stosownego usprawiedliwienia, o którym mowa w § 3 pkt 10 b.  

b) naruszy w sposób rażący normy kultury osobistej lub zasady obowiązujące 

w obiektach, z którymi beneficjent współpracuje podczas projektu 

14. Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu jego uczestnicy pozostają pod opieką 

prowadzących zajęcia oraz wychowawców zespołów klasowych i nie mogą 

samodzielnie opuszczać miejsca zajęć. 

15. Po zakończeniu zajęć uczestnicy są odbierani przez rodziców/opiekunów prawnych. 

Odpowiedzialność prowadzącego za uczestnika zajęć kończy się z chwilą zakończenia 

zajęć. 

16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników projektu 

(uczeń/uczennica) pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć. 
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§ 4 
Warunki udziału w projekcie 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji 

uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:  

A – uczeń – uczestnik który kształci się w czwartej klasie i uczęszcza do jednej z czterech 

Wrocławskich Szkół Podstawowych tj. do SP nr 36 im. Bohaterów Westerplatte,  SP nr 

45 im. Janusza Kusocińskiego, SP nr 66 im. Zbigniewa Herberta oraz SP nr 91 im. Orląt 

Lwowskich  

B – rodzic/opiekun prawny dziecka/dzieci objętych wsparciem projektowym.  

B1 – Beneficjent zakłada pierwszeństwo udziału w projekcie dla mężczyzn 

z uwagi na zdiagnozowane we wniosku o dofinansowanie bariery równościowe. 

2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez 

Kandydata/Kandydatki Beneficjentowi właściwych dokumentów: 

a) formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – uczeń;  załącznik nr 1 

b) formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – rodzic/opiekun prawny; 

załącznik nr 2 

c) zgoda rodzica/opiekuna prawnego do udziału dziecka w projekcie; załącznik nr 3  

d) oświadczenie uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych – 

uczeń;  załącznik nr 4 

e) oświadczenie uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych – 

rodzic/opiekun prawny;  załącznik nr 5 

f) deklaracja uczestnictwa w projekcie – uczeń;  załącznik nr 6 

g) deklaracja uczestnictwa w projekcie – rodzic/opiekun prawny;  załącznik nr 7 

3. Dokumenty o których mowa w ust. 2 muszą zostać podpisane przez rodzica 

Kandydata/Kandydatki lub jego opiekuna prawnego. 

 
 
 
 



 
Projekt: „Młody, ale świadomy odkrywca gór” 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

nr umowy: POWR.03.01.00-00-U179/17-00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  Biuro Projektu 
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35                                                    budynek im. prof. dr hab. Zdzisława Zagrobelnego 
51-612 Wrocław     (P-4), pokój 3/24
                     gory@awf.wroc.pl
   

§ 5  
Formy wsparcia w Projekcie 

 
1. W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia: 

I. Programy kształcenia – zostaną opracowane 3 programy kształcenia  

1. Edukacja dla bezpieczeństwa - przygotowanie uczniów od strony 

teoretycznej i praktycznej do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji 

w sytuacji trudnej, której konsekwencją jest zagrożenie zdrowia i życia 

2. Edukacja krajoznawczo-turystyczna - przekazanie Uczestnikom Projektu 

wiedzy z zakresu odkrywania rzeczywistości przyrodniczej oraz społecznej 

wyrażonej społecznie aprobowanymi zachowaniami turystycznymi (budowanie 

tożsamości regionalnej) 

3. Integracja społeczna środowiska uczniowskiego - wykorzystanie 

pedagogiki zabawy, jako działania umożliwiające rozwój w atmosferze zaufania, 

wzajemnej akceptacji bez względu na płeć i umiejętności .  

Programy będą uwzględniały ogólne treści kształcenia adekwatne dla ucznia w wieku 10-

11 lat. Założenia w/w programów umożliwią rozwój kompetencji kluczowych 

i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, takich jak: kreatywność, 

innowacyjność, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy 

zespołowej w kontekście środowiska pracy. 

II. Rozwój kompetencji uczestników  

a) zajęcia edukacyjne stacjonarne – odbędą się spotkania o tematyce rozwój 

wartości prozdrowotnych wędrówek górskich, rodzinna rekreacja ruchowa jako 

wartość społeczna, zasady bezpieczeństwa oraz istota niesienia pomocy osobie 

poszkodowanej. Wskazane zajęcia edukacyjne dla uczestników projektu 

(rodzic/prawny opiekun oraz dzieci) ukierunkowane są na rozwój 

kompetencji wychowawczych oraz społecznych. Realizacja pozaszkolnych zajęć 

edukacyjnych dla dzieci i rodziców na AWF wpłynie ponadto na rozwój 
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kompetencji pozwalających na integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków 

akademickich. 

b) zajęcia edukacyjne wyjazdowe dla każdego uczestnika projektu (dzieci objęte 

wsparciem) przewidziane są dwa 3-dniowe wyjazdy edukacyjne (Szklarska 

Poręba, Karpacz). Realizacja zajęć opiera się na trzech opracowanych  

programach kształcenia. W zakresie edukacji dla bezpieczeństwa to m.in. 

pierwsza pomoc w górach, zagrożenia podczas pieszej turystyki górskiej, 

bezpieczeństwo w parku linowym, na torach grawitacyjnych, na szlaku. 

W odniesieniu do edukacja krajoznawczej ukierunkowano zadania na poznanie 

m.in. atrakcji turystycznych Karkonoszy, czytanie mapy turystycznej, 

korzystanie z przewodnika, posługiwanie się lokalizatorem GPS i kompasem. 

Integracja społeczna obejmować będzie elementy budowania zespołu poprzez 

wspólne korzystanie z atrakcji typu park linowy, tory grawitacyjne, zajęcia 

animacyjne z wykorzystaniem infrastruktury hotelowej (pływalnia, tor 

bowlingowi, sale fitness).  

2. Po ukończeniu określonej formy wsparcia, Uczestnik Projektu otrzymuje certyfikat 

uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 6 Zasady rekrutacji 
 

1. Rekrutację uczestników prowadzi Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

która wyznacza jej ramy czasowe. Informację o terminie i miejscu składania 

dokumentów rekrutacyjnych przez Kandydatów beneficjent przedstawia podczas 

bezpośrednich spotkaniach (w tym elektroniczny) oraz dedykowanej stronie projektu.  

2. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy liczba 

uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie mniejsza niż liczba miejsc. 

3. Dyrektorzy poszczególnych szkół biorących udział w projekcie w porozumieniu 

z wychowawcami danych klas 4 – tych  wskażą klasy, które zostaną objęte projektem. 
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Podstawą do wytypowania klas będzie profil nauczania w danej klasie i związane z tym 

obowiązki ucznia (dodatkowe godziny lekcyjne, wymiany, obozy itp.).  

4. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez powołaną  Komisję Rekrutacyjną. 

5. Prace Komisji Rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się 

sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników. 

 

§ 7 Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 
 

1. Warunkiem udziału w Projekcie jest wyrażenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego 

zgody na udział Ucznia/Uczennicy w Projekcie oraz na wykorzystanie 

i rozpowszechnianie wizerunku polegające na zamieszczeniu zdjęć Uczestnika  

Projektu,  wykonywanych podczas zaplanowanych w nim zajęciach, w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych w tym na stronie internetowej Projektu oraz złożenie 

w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów uczestnictwa w projekcie. 

2. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

• przestrzegania niniejszego Regulaminu 

• przestrzegania  wewnętrznych  regulaminów,  ustalonego  porządku  pracy   

i  przepisów przeciwpożarowych oraz zasad BHP obowiązujących na AWF oraz 

w innych obiektach współpracujących z beneficjentem podczas realizacji 

projektu 

• regularnego uczestnictwa na zajęciach prowadzonych w ramach projektu 

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć wyjazdowych  

• potwierdzania uczestnictwa w zajęciach przez podpisywanie list obecności 

• udziału  w  testach  potwierdzających  poziom  kompetencji 

• wypełniania ankiet ewaluacyjnych 
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§  Postanowienia końcowe 

1. Aktualna treść Regulaminu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Projektu oraz na 

dedykowanej  stronie internetowej projektu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. i obowiązuje przez cały okres 

realizacji Projektu. 

3. W uzasadnionych przypadkach Regulamin może ulec zmianie. Zmiana taka wymaga 

formy pisemnej w postaci Aneksu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem sporny rozstrzygane są 

w oparciu  o przepisy prawa powszechnego oraz wewnętrzne regulacje AWF Wrocław. 

5. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

ZAŁĄCZNIKI:  

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – uczniowie; 

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – rodzic/opiekun prawny; 

Załącznik nr 3. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie; 

Załącznik nr 4. Oświadczenie uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych 
osobowych – uczeń; 

Załącznik nr 5. Oświadczenie uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych 

osobowych – rodzic/opiekun prawny;  

Załącznik nr 6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – uczeń;  

Załącznik nr 7. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – rodzic/opiekun prawny;  

 

 

Wrocław dn. 01.02.2019 

 


