Młodzi. Kreatywni. Aktywni

Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Młodzi. Kreatywni. Aktywni”
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§1
Informacje o projekcie
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Młodzi. Kreatywni. Aktywni”, zwanego dalej
Projektem.
Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Lokalny „Ramża”.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2014 roku do 31 lipca 2014 roku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(działanie 9.5 PO KL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich).

§2
Postanowienia ogólne – informacje o projekcie
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Uczestników/czek projektu.
2. Projekt zakłada objęcie wsparciem min. 30 Uczestników/-czek projektu.
3. Udział Uczestników/-czek w projekcie jest bezpłatny.
4. Koszt uczestnictwa Uczestników/-czek ponosi Lider projektu ze środków otrzymanych na jego realizację.
5. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności przedsiębiorczych, przydatnych na rynku
pracy wśród min. 30 mieszkańców obszarów wiejskich Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w trakcie 6 miesięcy
realizacji projektu. Cele projektu nastawione są również na zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu,
promocji, fotografowania, tworzenia gier terenowych określanych mianem „questingu” oraz pobudzenia aktywności
edukacyjno-społecznej w sołectwach.
6. W projekcie zaplanowano organizację następujących działań:
 Szkolenia promocji i marketingu – łącznie 4h zajęć dla każdej grupy, tj. 3 x 10 osób;
 Warsztaty fotograficzne i obróbki zdjęć – łącznie 16h zajęć dla min. 15 osób;
 Szkolenia z projektowania gier terenowych – łącznie 12h zajęć dla min. 15 osób;
 Uczestnictwo w spotkaniach animacyjnych – 48h dla każdej z grup, na których uczestnicy stworzą m.in:
1) Określone przez uczestników publikacje promocyjne;
2) Promocyjne kolaże, plakaty, zdjęcia, itp.;
3) Publikacje gier terenowych tzw. „questingu”;
7. Zajęcia z animatorem organizowane będą dla grup średnio 10 osobowych. Spotkania będą odbywały się w miejscu
i godzinach dostosowanych do uczestników.
8. Każdy uczestnik projektu otrzyma materiały szkoleniowe oraz poczęstunek na szkoleniach\zajęciach;
9. Działania szkoleniowo-promocyjne kończą się zorganizowaniem festiwalu gier terenowych (questingu) dla
społeczności, gdzie zaprezentowane zostaną osiągnięcia grup. Uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w
szkoleniach i warsztatach.
10. Zajęcia będą odbywały się w miesiącach marzec 2014 r. do czerwiec\lipiec 2014 r.; średnio 3/miesiąc – ok. 4h
zegarowe – w zależności od możliwości i zaangażowania uczestników (łącznie ok. 48h spotkań animacyjnych podczas
całego projektu).
§3
Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikiem/-czką projektu może zostać osoba, która na dzień rekrutacji:
a) jest mieszkańcem sołectwa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tj. Bełku, Książenic, Palowic, Przegędzy,
Stanowic, Szczejkowic;
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jest uczniem szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, (m.in. gimnazjum, technikum, liceum, szkoła
zawodowa, liceum profilowane) lub studentem studiów licencjackich;
c) złożyła pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z ankietą danych osobowych i oświadczeniem
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Uczestnik/-czka projektu zobowiązany/-a jest do:
 przestrzegania niniejszego regulaminu;
 utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem projektu;
 wypełniania ankiet i kwestionariuszy dot. działań projektu, w których uczestniczy;
 niezwłocznego informowania koordynatora projektu o przeszkodach uniemożliwiających udział w szkoleniach
lub innych formach wsparcia w projekcie (złożenie pisemnego oświadczenia).
Uczestnik/-czka projektu ma prawo do bezpłatnego:
 udziału w szkoleniach oraz pozostałych formach wsparcia wymienionych w &2;
 zgłaszania uwag i oceny szkoleń, w których uczestniczy;
 otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych;
 otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach;
 do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku, gdy: rezygnacja nastąpiła
z ważnych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego
regulaminu (np. choroba, ważna sytuacja losowa, zmiana miejsca zamieszkania itp.). Jednocześnie organizator
w określonych przypadkach może wymagać od uczestnika dokumentu potwierdzającego nieoczekiwane zdarzenie
losowe (np. ksero dokumentu zwolnienia lekarskiego);
W przypadku rezygnacji Uczestnika/-czki projektu z udziału w szkoleniach z przyczyn nieuzasadnionych lub skreślenia
z listy uczestników projektu spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie,
Lider projektu może żądać od Uczestnika/-czki projektu zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa oraz
wynikłych z tego powodu odsetek. Wartość wsparcia przeznaczona dla jednej osoby w projekcie wynosi 1 648,08 zł.
Odpowiedzialność za młodzież (uczestnika projektu) w drodze na zajęcia realizowane w ramach projektu oraz
w drodze powrotnej ponosi rodzić\opiekun.
§4
Rekrutacja Uczestników
Rekrutacja będzie odbywać się od 1 do 31 marca 2014 r.. W przypadku nie zrekrutowania 30 osób nabór zostanie
przeprowadzony ponownie.
Kryteria rekrutacji zakładają uczestnictwo w projekcie 30 osób przy czym 18 osób będą stanowiły kobiety.
Organizator w pierwszej kolejności wybierze min. 10 osób z każdego sołectwa.
Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania do projektu 30 osób, które zostaną objęte
wsparciem. W przypadku większej liczby zainteresowanych, utworzona zostanie lista rezerwowa. W przypadku
dużego zainteresowania decyzję o włączeniu w projekt podejmie koordynator projektu.
Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych: internetowo na adres
garbacz.sebastian@gmail.com oraz w siedzibie: Fundusz Lokalny „Ramża”, ul. 3-go Maja 17; 44-230 CzerwionkaLeszczyny.
W przypadku rezygnacji Uczestnika/-czki z udziału w projekcie, możliwe jest zakwalifikowanie do projektu osób z listy
rezerwowej.
Przyjmowane będą jedynie kompletne zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach stanowiących załączniki
do Regulaminu. Kandydaci na uczestnika projektu, którzy złożą niekompletne dokumenty, bądź złożą dokumenty
na drukach niezgodnych ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu, nie będą mogli przystąpić do projektu.
Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, uczestnicy projektu zobowiązani będą do dostarczenia:
 formularza danych osobowych;
 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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§5
Postanowienia końcowe
Regulamin obowiązuje podczas całego okresu realizacji projektu.
Lider zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do instytucji realizującej Projekt.
We wszelkich kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje podmiot realizujący Projekt.
Informacje na temat projektu, regulamin oraz dokumenty rekrutacji dostępne są poprzez strony internetowe Lidera:
www.ramza.org, www.czerwionka-leszczyny.pl (banner projekty społeczne).
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