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Regulamin uczestnictwa w projekcie „Babciu, Dziadku masz wiadomość” 

 
 

Informacje ogólne 
 

§ 1 
Projekt „Babciu, Dziadku masz wiadomość” jest realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 
 
Celem projektu jest w czasie 10 miesięcy zwiększenie dostępu do edukacji dla 40 osób 
zamieszkałych na terenie Powiatu Bytowskiego w Gminie Bytów i Gminie Borzytuchom 
poprzez organizację różnych zajęć, które doprowadzą do poprawy warunków rozwoju 
edukacji na obszarze realizacji projektu. 
 

§ 2 
Projekt „ Babciu, Dziadku masz wiadomość” jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 
w Bytowie, zwaną dalej SP5. 
 

§ 3 
Projekt realizowany jest od 03.01.2011 do 31.10.2011 roku 
 

Rekrutacja 
 

§ 4 
Adresatami projektu są osoby mieszkające na terenie województwa pomorskiego w Gminie 
Bytów i Gminie Borzytuchom, które będą zainteresowane udziałem w następujących 
działaniach: 

1. W zdrowym ciele – zdrowy duch: 27,5 godziny 
2. Spotkania z ciekawymi ludźmi: 10 godzin 
3. Warsztaty komputerowo-fotograficzne: 24 godziny 
4. Warsztaty teatralne: 39 godzin 
5. Wycieczki po Ziemi Bytowskiej: 30 godzin 

Do udziału w projekcie „ Babciu, Dziadku masz wiadomość” zostanie przyjętych 40 osób, w 
tym 20 osób dorosłych po 45 roku życia i 20 uczniów SP5 z klas I-III, którzy są wnukami 
w/w osób dorosłych. Osoba dorosła i dziecko stworzą parę projektową.  
  

§ 5 
Rekrutacja do projektu „ Babciu, Dziadku masz wiadomość” będzie przebiegała następująco: 
 
I etap – rozdanie ulotek informacyjnych o projekcie przez wychowawców klas I-III – od 
04.01.2011 do 10.01.2011 
 
II etap - rozdanie regulaminu i formularzy zgłoszeniowych przez wychowawców klas I-III 
zainteresowanym osobom: 12-13.01.2011 
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III etap – przyjmowanie kwestionariuszy zgłoszeniowych: od 24.01 2011.do 28.01.2011 w 
godzinach 1000 – 1300  w biurze projektu ( parter SP5 sala nr 6 ) 
IV etap – 31.01.2011 rozdanie pisemnej informacji osobom zakwalifikowanym do rozmowy 
Komisją Rekrutacyjną 
 
VI etap – rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną składającą się z 3 członków: od 
01.02.2011 – 04.02.2011 
 
VII etap – przekazanie pisemnej informacji o zakwalifikowaniu się do projektu do 
11.02.2011 wraz z planem zajęć, w których będą uczestniczyli   
 

§ 6 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie zastrzega sobie prawo do przedłużenia procesu rekrutacji 
potencjalnych uczestników projektu do momentu wyłonienia grupy spełniającej wymogi 
projektu. 
 

§ 7 
Osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy w 
formie otrzymanej z niniejszym regulaminem. ( Formularz zgłoszeniowy podanym będzie 
także na stronie internetowej SP5). Taki sam formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice 
dziecka – wnuczki/wnuka osoby dorosłej.  
Wraz z dwoma formularzami zgłoszeniowymi zainteresowane osoby składają dwa 
regulaminy, z których jeden podpisuje osoba dorosła po 45 roku życia a drugi podpisują 
rodzice dziecka zgłaszanego do projektu.  
 
Formularz zgłoszeniowy jest również dostępny w biurze projektu w SP5 w Bytowie i na 
stronie www.sp5.bytow.pl.  
Zgłoszenia przygotowane przy użyciu innych formularzy nie zostaną uwzględnione w 
dalszym procesie rekrutacji.  
 

§ 8 
Formularz zgłoszeniowy zawiera dane osobowe oraz potwierdza status formalny osoby 
dorosłej wypełniającej, jako zgodny z wymogami projektu.  
Za dziecko formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice.   
 

§ 9 
Formularz powinien być wypełniony w języku polskim, w sposób czytelny ( pismem  
odręcznym drukowanym lub komputerowo). Kompletem zgłoszeniowym są dwa formularze – 
dziecka i dorosłej osoby po 45 roku życia. Odrzucane będą formularze niekompletne, 
nieczytelne lub zawierające niewypełnione rubryki.  
 

§ 10 
Formularze zgłoszeniowe należy podpisać i dostarczyć do Biura Projektu w SP 5 w Bytowie 
osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 
Szkoła Podstawowa nr 5  
77-100 Bytów 
Ul. Młyńska 11 
z dopiskiem „Babciu, Dziadku masz wiadomość” 
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W przypadku wysłania formularzy pocztą o przyjęciu decyduje data faktycznego wpłynięcia 
dokumentu do biura projektu, a nie data stempla pocztowego. 
 

§ 11 
Koszt przygotowania i dostarczenia zgłoszenia do projektu ponosi osoba starająca się o 
uczestnictwo w nim i nie podlega on zwrotowi. 
 

§ 12 
Po weryfikacji formularzy zgłoszeniowych wybrane pary projektowe, ( których zgłoszenia 
spełnią wymogi formalne) zostaną powiadomione pisemnie i zobowiązane będą stawić się w 
wyznaczonym terminie na rozmowę z Członkami Komisji Rekrutacyjnej w celu zbadania 
motywacji do udziału w projekcie. 
 
Nie stawienie się na rozmowę powoduje odrzucenie kandydatury, co dyskwalifikuje z 
dalszego udziału w procesie rekrutacji. Od tej decyzji nie ma odwołania. 
 

§ 13 
Na rozmowę z Członkami Komisji Rekrutacyjnej kandydaci muszą dostarczyć: 
- ksero dowodu osobistego dorosłego uczestnika potwierdzające zamieszkanie na terenie    
  Powiatu Bytowskiego  
- formularz uzupełniający dla osoby dorosłej określający status na rynku pracy 
- oświadczenie potwierdzające pokrewieństwo z uczniem 
- zobowiązanie do opieki nad dzieckiem 
- zgodę rodziców na udział dziecka w projekcie  
- deklarację uczestnictwa w projekcie 
 

§ 14 
W wyniku rozmowy z Członkami Komisji Rekrutacyjnej zostanie wybranych 40 osób do 
udziału w projekcie – 20 uczniów i 20 osób dorosłych, które spełnią wymogi formalne i 
uzyskają największą liczbę punktów w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
Dodatkowo zostanie utworzona 20 osobowa lista rezerwowa ( 10 osób dorosłych i 10 dzieci). 
 

§ 15 
Kryteria, które będą brane pod uwagę podczas rozmowy kandydatów (osoby dorosłej i 
zgłaszanego dziecka) z Członkami Komisji Rekrutacyjnej: 
I - MOTYWACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
1 - 2 punkty - osoba, które zgłasza chęć udziału w 1 - 2 działaniach 
3 - 4 punkty - osoba, które zgłasza chęć udziału w 3 - 4 działaniach 
5 punktów - osoba, które zgłasza chęć udziału w 5 działaniach 
 
II - CHĘĆ WSPÓLNEGO SPĘDZANIA CZASU PRZEZ UCZESTNIKÓW  
0 - 5 punkty 
 
III - DO CZEGO UCZESTNICY PROJEKTU WYKORZYSTAJĄ NABYTE 
UMIEJĘTNOŚCI  
0 - 5 punkty 
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Zgłaszająca się do projektu para ( dorosła osoba i dziecko) może zdobyć maksymalnie od 30  
punktów. 

§ 16 
Kandydaci zostaną powiadomieni o decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej bez 
możliwości odwołania.  
 

§ 17 
Osoby zakwalifikowane będą uczestniczyły bezpłatnie we wszystkich działaniach  
projektowych.  
 

§ 18 
Uczestnicy ostateczni mogą mieć do 20% nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach. 
 

§19 
Działania projektowe odbywać się będą w SP5 w Bytowie i na terenie Powiatu Bytowskiego.  
 

§ 20 
Organizatorzy na zajęcia zapewniają zgodnie z zaplanowanym budżetem: 
- materiały dydaktyczne 
- bilety wstępu 
- opłaty przewodnickie 
- przejazdy autokarem 
- ewentualny poczęstunek 
Uczestnicy otrzymane materiały i wykorzystane świadczenia w ramach projektu potwierdzą 
własnoręcznym podpisem. 
 

Zobowiązania uczestników 
 

§ 21 
1. Uczestnicy zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach     
   oferowanych w ramach projektu, w których zgłosili chęć udziału. 
2. Uczestnicy będą zobowiązani do podpisywania list obecności na zajęciach projektowych.  
3. Uczestnicy będą zobowiązani do wypełniania ankiet ewaluacyjnych po przeprowadzonych   
    zajęciach. 
4. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwić można dostarczeniem zwolnienia lekarskiego,  
    słownie lub złożeniem pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności. 
 

Zobowiązania organizatorów 
 

§ 22 
1. Organizatorzy zobowiązani są dołożyć wszelkich starań do organizacji projektu na jak  
    najwyższym poziomie merytorycznym i technicznym. 
2. Organizatorzy zobowiązani są informować uczestników o wszelkich zmianach  
    organizacyjnych mających wpływ na przebieg projektu. 
3. Wszelkie informacje o projekcie organizatorzy umieszczać będą na stronie internetowej 
www.sp5.bytow.pl oraz na tablicy projektowej w SP5.  
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§ 23 
Na zakończenie projektu organizator wyda stosowne zaświadczenia uczestnictwa w projekcie.  
 

Rezygnacja z udziału w projekcie 
 

§ 24 
Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu w 
przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. Skreślenie zawsze dotyczyć będzie 
pary – osoby dorosłej i dziecka.  

 
§ 25 

W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się 
utworzenie listy rezerwowej uczestników.  
 

§ 26 
W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do 
projektu, jej miejsce zajmie pierwsza para z listy rezerwowej. 
 

§ 27 
Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest jedynie w przypadku uzasadnionych 
powodów zdrowotnych lub podjęcia zatrudnienia, a lista uczestników zostanie uzupełniona z 
listy rezerwowej. 
 
W innych przypadkach rezygnacji organizatorzy zmuszeni zostaną do obciążenia 
rezygnującej osoby poniesionymi kosztami  W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie 
uczestnicy są zobowiązani zwrócić otrzymane materiały dydaktyczne.  
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 28 
Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do niniejszego regulaminu i złożenia na tę 
okoliczność stosownego oświadczenia. Brak aktywnego uczestnictwa w projekcie będzie 
podstawą do skreślenia z listy uczestników. 
 

§ 29 
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez SP5 w Bytowie. 
 

§ 30 
Ostateczna interpretacja Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie należy do SP5 w Bytowie w 
oparciu o stosowne dokumenty programowe dotyczące realizacji i finansowania projektów 
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS. 

 
 

§ 31 
SP5 zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, wynikających ze zmian 
prawnych realizacji projektu „Babciu, Dziadku masz wiadomość” 
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§ 32 

O zmianach SP5 poinformuje uczestników w formie pisemnej, na stronie internetowej oraz w 
miejscu przeprowadzania projektu. 

 
 

 
 
Potwierdzam, ze zapoznałem/ zapoznałam się z treścią powyższego Regulaminu i 
akceptuję jego zapisy. 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………. 
                                  Podpis dorosłego uczestnika projektu lub podpis rodziców ucznia  

 
 
 
 
 

   ………………………………… 
 
           Miejscowość i data  


