REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Mali gdyńscy poszukiwacze szczęścia”
Postanowienia ogólne
§1
1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie zwroty należy rozumieć:
Realizator – Fundacja Kalos
Projekt - projekt „Mali gdyńscy poszukiwacze szczęścia” współfinansowany ze środków Miasta Gdynia.
Uczestnik projektu – dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie zostało
zakwalifikowane do udziału w projekcje. Zamiennie stosowane jest określenie - Beneficjent Ostateczny.
Rodzic – rodzic lub opiekun prawny beneficjenta ostatecznego ubiegający się o zakwalifikowanie swojego
dziecka, kandydata do udziału w projekcje, na podstawie zasad ujętych w niniejszym regulaminie.
Zespół Zarządzający – osoby zarządzające projektem, odpowiedzialne m. in. za wdrażanie wszystkich
działań zawartych w projekcie zgodnie z harmonogramem realizacji oraz szczegółowym budżetem
projektu.
Biuro Projektu – siedziba Fundacji Kalos, 81-304 Gdynia, ul. Śląska 51B/1A
2. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji, uczestnictwa i formy wsparcia w Projekcie.
3. Okres realizacji Projektu: 01.08.2020r. do 30.12.2020r
4. Miejsce realizacji Projektu:
- Przedszkole nr 59, ul. Wiczlińska 50 B, 81-578 Gdynia
- Przedszkole nr 5, ul. Miodowa 16, 81-558 Gdynia
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Opata Hackiego 13, 81-213 Gdynia
5. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00- 16:00
6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym
regulaminem, należy do Członka Zarządu Fundacji i/lub Kierownika Projektu.
Cele i założenia projektu
§2
Celem ogólnym projektu jest zachęcenie dzieci do poznawania świata, rozwijanie kreatywności,
doskonalenie małej i dużej motoryki, przygotowanie do pracy w grupie itp.
§3
1. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez podjęcie następujących działań:
a. stworzenie 6 grup dzieci w wieku 3-4, 5-6 lat o max. liczebności 10 osób/grupę
b. przeprowadzenie 40 h warsztatów dla każdej z grup przy wykorzystaniu metod aktywizujących i
pobudzających kreatywność dzieci.
§4
1. Wsparcie udzielone w ramach Projektu dzieciom i rodzicom w nim uczestniczącym obejmie:
a. organizację pobytu dzieci w placówce jako formę zajęć dodatkowych;
b. realizacja zajęć w oparciu o autorski program;
Warunki uczestnictwa w projekcie
§5
1. Grupę docelową Projektu stanowi 60 dzieci , w tym dla 30 dzieci w wieku 3 ,i 4 lat oraz 30 dzieci w wieku
5 i 6 lat z Gminy miasta Gdynia.

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest, złożony w terminie, w formie pisemnej, kompletnie
wypełniony formularz zgłoszeniowy.
2. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) dostępny jest w Biurze Projektu, oraz na stronach internetowych
https://www.przywitajsie.pl/o-fundacji-kalos/
3. W/w dokumenty, dotyczące udziału w Projekcie, należy składać w Biurze Projektu w okresie 01.08.2020
r. – 10.09.2020r
4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz podpisanie przez
rodzica/prawnego opiekuna wymaganych oświadczeń.
Organizacja zajęć
§6
1. Zajęcia będą realizowane w :
- Przedszkolu nr 59, ul. Wiczlińska 50 B, 81-578 Gdynia,
- Przedszkolu nr 5, ul. Miodowa 16, 81-558 Gdynia
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, ul. Opata Hackiego 13, 81-213 Gdynia
w okresie od 10.09.2020 – 30.12.2020 roku.
2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zajęć.
3. Szczegółowe terminarze zajęć dodatkowych zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w biurze projektu
oraz ustalone osobno dla każdej z grup na pierwszym spotkaniu.
Zasady rekrutacji uczestników Projektu
§7
1. Rekrutację do projektu prowadzi Biuro Projektu.
2. Rekrutacja uczestników do Projektu będzie prowadzona od 01.08.2020 r. – 10.09.2020r r. Biuro Projektu
może podjąć decyzję o ewentualnym wydłużeniu okresu rekrutacji.
3. Formularze rekrutacyjne (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2) należy złożyć osobiście
w Biurze projektu.
§8
1. Do wyłonienia Beneficjentów Ostatecznych Projektu powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna składająca
się z 3 osób.
2. Komisję Rekrutacyjną powołuje Członek Zarządu Fundacji Kalos, spośród członków której wyznacza
przewodniczącego.
3. Komisja Rekrutacyjna z posiedzenia sporządza protokół.
4. O zakwalifikowaniu się dziecka do Projektu decydują następujące kryteria rekrutacji:
a) dzieci w wieku od 3 do 6 lat
b) dzieci zamieszkałe na terenie Gminy miasta Gdynia,
c) kolejność zgłoszenia – odnotowana za pomocą daty i godzino złożenia dokumentów
5. W procedurze rekrutacji będzie przestrzegana zasada równości płci.
6. Warunkiem rozpatrzenia dokumentów rekrutacyjnych jest ich prawidłowe wypełnienie, podpisanie
i dostarczenie do miejsca naboru określonego w regulaminie.
7. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych pod względem formalnym obejmuje kontrolę poprawności
wypełnienia wszystkich wymaganych rubryk i złożenia w odpowiednim miejscu podpisów.
8. Podanie do wiadomości wyników rekrutacji:

a) O decyzji Komisji rekrutacyjnej zainteresowani rodzice zostaną poinformowani najpóźniej dnia 10
września 2020 roku, lista dzieci zakwalifikowanych zostanie ogłoszona niezwłocznie po zakończeniu prac
Komisji rekrutacyjnej.
b) Komisja Rekrutacyjna, po dokonaniu kwalifikacji kandydatów do udziału w Projekcie, sporządza listy
w podziale na wiek: dzieci przyjętych, dzieci zakwalifikowanych na listę rezerwową oraz dzieci
nieprzyjętych.
c) Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i/lub e-mailową.
11. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego
miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, spełniająca warunki do wzięcia udziału.
12. Podczas rekrutacji i w trakcie realizacji Projektu obowiązuje zasada dobrowolności uczestnictwa
w Projekcie.
Uprawnienia i obowiązki uczestników
§9
1. Uczestnik projektu jest uprawniony do bezpłatnego udziału w 40 h warsztatów z uwagi na ich
współfinansowanie ze środków miasta Gdynia.
2.Uczestnik projektu jest uprawniony do:
a) uczestnictwa w zajęciach opartych o program autorski,
b) korzystania z materiałów dydaktycznych,
3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
a) wypełnienia i podpisania przez rodzica/ prawnego opiekuna załącznika nr 2 do Regulaminu
naboru i uczestnictwa w projekcie,
b) aktywnego udziału w projekcie,
c) regularnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach projektu,
d) przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu.
e) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie.
4. O rezygnacji z uczestnictwa w projekcie dziecka ich rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany
zawiadomić Biuro Projektu formie pisemnej wraz z wyjaśnieniem.
7. W przypadku rezygnacji uczestnika z Projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
Postanowienia końcowe
§ 10
1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu o czym poinformuje na stronie
internetowej.
3. Załączniki do niniejszego regulaminu:
a) Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie
b) Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 r. obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
5. Planuje się spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w celu przedstawienia założeń projektu
oraz wyjaśnienia zasad uczestnictwa w projekcie.

