
                              
 
 
 
 
 

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„POLSKO-CZESKA SZKOŁA MŁODYCH ANIMATORÓW LOKALNYCH” 

 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach Projektu  

„POLSKO-CZESKA SZKOŁA MŁODYCH ANIMATORÓW LOKALNYCH”. 
2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w 
Rucianem-Nidzie w partnerstwie z Domem Młodzieży z Czech (Łomnice nad Pepelkou)  
3. Projekt ma zasięg międzynarodowy i jest prowadzony od 02.10.2017r. do 10.10.2017r. na terenie 
Polski i Czech.  Biuro Projektu:  ul. Kolejowa 2B, 12-220 Ruciane-Nida.  
4. Projekt jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach działania: 
FORUM POLSKO-CZESKIE NA RZECZ ZBLIŻENIA SPOŁECZEŃSTW, POGŁĘBIONEJ WSPÓŁPRACY I 
DOBREGO SĄSIEDZTWA 2017. Priorytet komunikacyjny: współpraca młodzieżowa jako narzędzie do 
budowania trwałych partnerstw między podmiotami polskimi i czeskimi.  
5. Działania projektowe skierowane są do grupy 40-osobowej z Polski i z Czech (2 grupy po 20 osób) 
w wieku od 16 do 20 lat i wprowadzają uczestników w życie społeczne i świadomego udziału w 
pracach na rzecz społeczeństwa lokalnego.  
 

§ 2 
Zakres wsparcia 

1. Wszyscy uczestnicy/uczestniczki wezmą udział:  w warsztatach z edukacji międzykulturowej, w 
spotkaniach z ekspertami w zakresie polityki młodzieżowej, warsztatach wolontarystycznych 
połączonych ze szkoleniami przygotowującymi młodych do pisania projektów młodzieżowych, 
wydaniu i rozpowszechnianiu publikacji przy wsparciu tutorów.  
 

 
§ 3 

Uczestnicy projektu 
1. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby: w wieku od 16 do 20 lat z terenu powiatu piskiego 
(Polska) oraz z Łomnic nad Pepelkou (Czechy) mające silną motywację do działania w Klubach 
Wolontariusza i wzmacniania odpowiedzialności za wspólne dobro. 



§ 4 
Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek 

1. Kwalifikacja uczestników/uczestniczek dokonywana będzie przez Komisję Rekrutacyjną złożoną z 
przedstawicieli Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży (Polska) i Domu Młodzieży z Czech 
(Łomnice nad Pepelkou).  
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:  
a) formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 30.08.2017. Organizator zobowiązuje się do 
wysłania drogą elektroniczną, potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. W ramach tego etapu 
przeprowadzona zostanie selekcja zgłoszeń na podstawie złożonych dokumentów,  
b) w przypadku gdy komisja nie ustali ostatecznej liczby beneficjentów po przeprowadzeniu 
pierwszego etapu, przeprowadzony zostanie drugi etap. Z wyselekcjonowanymi przez Komisję 
Rekrutacyjną kandydatami, zostaną przeprowadzone rozmowy rekrutacyjne. Rozmowy odbędą się do 
20.08.2017 r. -30.08.2017 w terminach wyznaczonych przez komisję o czym kandydaci zostaną 
poinformowani drogą e-mail lub telefoniczną.  
3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników/uczestniczek biorąc pod uwagę:  
a) poziom motywacji;  
b) kryteria strategiczne: osoby w wieku 16 - 20 lat i miejsce zamieszkania.  
c) kolejność zgłoszeń.  
4. Na podstawie prac Komisji Rekrutacyjnej zostanie stworzona lista podstawowa oraz rezerwowa 
osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. O decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydaci na 
uczestników/uczestniczki projektu zostaną poinformowani telefonicznie lub e - mailowo.  
 

§ 5 
Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, dostarczenie 
wypełnionego formularza rekrutacyjnego na adres Biura Projektu do dnia 30.08.2017 r. oraz na adres 
e-mail: kierod@op.pl, pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną, spełnienie kryteriów, 

o których mowa w § 3. Projekt „POLSKO-CZESKA SZKOŁA MŁODYCH ANIMATORÓW 
LOKALNYCH”– FORUM POLSKO-CZESKIE NA RZECZ ZBLIŻENIA SPOŁECZEŃSTW, POGŁĘBIONEJ 
WSPÓŁPRACY I DOBREGO SĄSIEDZTWA 2017 
 

§ 6 
Zasady uczestnictwa w Projekcie 

1. Każdy uczestnik/każda uczestniczka jest zobligowany/a do uczestniczenia w min 80% zajęć. Zajęcia 
opuszczone muszą zostać usprawiedliwione (ustnie lub pisemnie).  
2. Uczestnicy/uczestniczki zakwalifikowani do Projektu mają zagwarantowane materiały szkoleniowe 
(teczki, notesy, długopisy itp.)  Uczestnicy/uczestniczki otrzymają również koszulki z logo projektu. 

 
 

§ 7 
Zasady monitoringu uczestników/uczestniczek 

1. W ramach realizacji projektu prowadzony jest bieżący monitoring działań zaplanowanych w 
projekcie.  
2. Uczestnicy/uczestniczki projektu są zobowiązani/zobowiązane do współdziałania z prowadzącymi 
warsztaty i szkolenia w zakresie wszelkich działań podejmowanych dla potrzeb monitorowania 
projektu.  
3. Na potrzeby ewaluacji projektu uczestnicy/uczestniczki zobowiązani/zobowiązane są do 
współpracy podczas prowadzenia badań ewaluacyjnych.  



4. Uczestnik/uczestniczka na potrzeby monitorowania projektu „POLSKO-CZESKA SZKOŁA 
MŁODYCH ANIMATORÓW LOKALNYCH”–  zobowiązany/a  jest do  a) informowania o wszelkich 
zmianach w danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich powstania;  
b) potwierdzenia odbioru otrzymywanego wsparcia własnoręcznym podpisem (m.in. listy obecności, 
materiały dydaktyczne, odbiór koszulek).  
 

§ 8 
Obowiązki uczestników/uczestniczek 

1. Uczestnicy/uczestniczki zobowiązani są do: przestrzegania niniejszego Regulaminu, punktualnego 
przychodzenia na zajęcia, uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym w programie, 
przy min.80% obecności; potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie 
podpisu na liście obecności; poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w § 
7; złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z podaniem 
przyczyny rezygnacji z dalszego udziału w projekcie.  
 

§ 9 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.  
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn 
natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w 
momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy uczestników 
projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia 
społecznego.  
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy osób zakwalifikowanych do 
projektu, jego/jej miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowe.  
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora projektu.  
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży oraz Domu Młodzieży w Łomnicach. 
3. W przypadku zmiany wyżej wymienionych wytycznych, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu.  
4. O wszelkich zmianach w Regulaminie uczestnicy projektu będą informowani na bieżąco 
telefonicznie lub e-mailowo.  
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2017 r. 

Opracowano: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

 


