
 

 

REGULAMIN  

UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„OD KANAPOWCA DO ZAWODOWCA” 

 

§1 

Informacje podstawowe 

1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie „Od kanapowca 

do Zawodowca”. 

2. Projekt realizowany jest przez Grantobiorcę Bartłomieja Głowackiego  na podstawie umowy 

nr 2/8/V/2022/G z Fundacją Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku, ul. 

Kościuszki 8, lok. 3, 09-402 Płock wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000253076. 

3. Projekt realizowany w okresie od 01.02.2023 do 31.03.2023 r. 

4. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie ustalany na bieżąco i udostępniony uczestnikom 

projektu. 

5. Projekt jest realizowany zgodnie z regulaminem konkursu grantowego dla organizacji 

pozarządowych i grup nieformalnych (edycja V). 

6. Celem głównym projektu jest popularyzacja ruchu wśród dzieci i młodzieży oraz 

nawiązanie wspólnej nici porozumienia na linii rodzice-dzieci. 

7. Biuro projektu mieści się w Płocku przy ulicy Spółdzielczej 17 (wejście od strony 

Maneżowej) i jest dostępne dla zainteresowanych w wybrane dni jak równie po uprzednim 

umówieniu się na bezpośrednie spotkanie. 

 

§2 

Słowniczek pojęć obowiązujący w niniejszym regulaminie 

1. Projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie pn. „Od kanapowca do Zawodowca”. 

2. Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć osobę, która na podstawie złożonych 

dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie została zakwalifikowana 

do udziału w projekcie, 

3. Osoba zamieszkująca w Płocku - to osoba fizyczna, która zamieszkuje na obszarze Miasta 

Płocka w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 



 

§3 

Uczestnicy projektu / Rekrutacja 

1. Uczestnikami projektu w przedmiotowym projekcie mogą być osoby zamieszkujące 

Miasto Płock tj. dzieci uczęszczające do klas od IV do VIII Szkół Podstawowych oraz 

ich rodzice/opiekunowie prawni. 

2. Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w okresie od 01.02.2023 r. 

do 18.02.2023 r.  

3. Dokumentację zgłoszeniową można przesyłać drogą mailową na adres: 

odkanapowcadozawodowca@wp.pl w powyższym terminie. 

4. Dokumentację można pobrać ze strony www.martusowydomek.pl/projekty/  

5. Zgłoszenia składane osobiście będą przyjmowane w wyznaczone dni i są to: 

   - 7 lutego w godzinach od 9:00 do 12:00 

  - 11 lutego w godzinach od 12:00 do 16:00 

6. Istnieje możliwość osobistego złożeni dokumentów w innym terminie w wyjątkowych 

przypadkach i po uprzedniej zgodnie Kierownika projektu i umówieniu spotkania. 

7. Miejscem osobistego składania dokumentów rekrutacyjnych jest Biuro Projektu 

mieszczące się przy ulicy Spółdzielczej 17 w Płocku (wejście od ul. Maneżowej) 

8. Zastrzega się, że Organizator może zakończyć rekrutację w terminie wcześniejszym 

w przypadku zebrania założonej liczby osób- grupy docelowej spełniającej kryteria 

formalne i punktowe projektu.  

9. W celu osiągnięcia założonych wskaźników projektu, w wyjątkowych sytuacjach 

rekrutacja decyzją Organizatora może zostać także wydłużona.  

10. Rozpatrzeniu podlegają kandydatury tylko tych osób, które prawidłowo wypełniły, 

podpisały oraz złożyły wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonym terminie. 

11. Wymagane dokumenty rekrutacyjne to: 

1) OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU 

ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE 

2) KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU 

3) OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  O WYRAŻENIU 

ZGODY NA WYKORZYSTANIE JEGO WIZERUNKU 

4) OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  O WYRAŻENIU 

ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

12. Osoby, które się zgłosiły będą podlegały ocenie formalnej i punktowej na podstawie 

przedłożonych wskazanych powyżej dokumentów.  

13. Organizator nie wymaga innych dokumentów takich jak zaświadczenia 

od zewnętrznych instytucji potwierdzających wskazane w dokumentacji rekrutacyjnej 

informacje. 
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14. Do projektu przyjmowane są osoby spełniające kryteria formalne i ewentualnie 

dodatkowo kryteria punktowe wskazane w karcie zgłoszeniowej do projektu. 

15. Kryteria formalne są oceniane metodą 1/0, gdzie „1” oznacza spełnia kryterium a „0” 

oznacza brak spełnienia kryterium. 

16. W przypadku niespełnienia, któregokolwiek z kryteriów formalnych wskazanych 

w karcie zgłoszeniowej dana osoba nie może zostać uczestnikiem projektu. 

17. Kryteria formalne są obowiązkowe dla wszystkich natomiast kryteria punktowe dają 

pierwszeństwo udziału w projekcie osobom, które spełniają jedno lub większą liczbę 

kryteriów punktowych. 

18. Kandydatury osób spełniających kryteria punktowe są brane pod uwagę w pierwszej 

kolejności niezależnie od terminu zgłoszenia się do projektu o ile zgłoszenie to nastąpiło 

w wyznaczonym terminie rekrutacji. 

§4 

Formy wsparcia 

1. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z klas IV-VIII oraz ich rodziców. 

2. Wsparcie ma charakter kompleksowy i polega na tym, że obejmuje zarówno dzieci jak 

i rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci. 

3. Projekt złożony jest z 3 elementów: 

4. 1) Szkolenie dla dzieci ABC koszykówki prowadzonego przez trenerów Wisły Płock 

Basketball w wymiarze 4 godzin dydaktycznych 

5. 2) warsztaty psychoedukacyjne z psychologiem sportu skierowane do rodziców 

w wymiarze 1 godziny dydaktycznej 

6. 3) warsztaty z doradcą zawodowym skierowane do rodziców w wymiarze 1 godziny 

dydaktycznej 

7. Miejsce zajęć: Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego przy ulicy 

Janusza Korczaka 10, 09-408 Płock 

8. Terminy realizacji warsztatów/zajęć sportowych: 

- GRUPA „A” 15 lutego 2023 - środa - od godziny 15:00 do 18:00  dla dzieci z klas  

4-6 i ich rodziców 

- GRUPA „B” 18 lutego 2023 - sobota - od godziny 10:00 do 13:00 dla dzieci z klas  

7-8 i ich rodziców 

- GRUPA „C” 22 lutego 2023 - środa - od godziny 15:00 do 18:00 dla dzieci z klas  

7-8 i ich rodziców 

- GRUPA „D” 25 lutego 2023 - sobota - od godziny 10:00 do 13:00 dla dzieci z klas  

4-6 i ich rodziców. 

9. Powyższy Harmonogram może ulec zmianie o czym uczestnicy zostaną 

poinformowanie niezwłocznie. 

§5 



 

Odpowiedzialność 

1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz 

regulaminami obowiązującymi w miejscu realizacji projektu tj. w obiektach szkoły,  

(w tym na hali gimnastycznej, Sali szkoleniowej itp.) oraz ich przestrzegania. 

2. Zachowanie wszystkich uczestników powinno charakteryzować się szacunkiem 

do kolegów / innych uczestników projektu, trenerów, specjalistów zatrudnionych 

w ramach projektu jak również wobec obsługi zatrudnionej w obiektach szkolnych, 

gdzie realizowany będzie projekt. 

3. Każdy uczestnik zajęć sportowych powinien posiadać obuwie sportowe dostosowane 

do podłoża hali sportowej. Obuwie powinno być czyste, nieuszkodzone oraz zmienione 

przed wejściem na halę sportową. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników 

w szatniach lub na obiektach.  

5. Organizator odpowiada za uczestników wyłącznie w trakcie zajęć sportowych / 

warsztatach w wyznaczonych godzinach prowadzenia zajęć. 

6. Rodzice/Opiekunowie prawni odpowiadają za swoje dzieci do momentu rozpoczęcia 

zajęć oraz od momentu ich zakończenia o wyznaczonej godzinie. 

7. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się doprowadzić dziecko do miejsca organizacji 

zajęć na terenie Szkoły Podstawowej wskazanej w Regulaminie, a po zakończonych 

zajęciach odebrać dziecko i poinformować o tym opiekuna Kierownika projektu lub 

trenera grupy 

8. Na zajęcia należy przyjść/przyprowadzić dziecko zdrowe tj. bez objawów infekcji 

9. w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby w trakcie zajęć 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka) 

rodzic zostanie poinformowany o tym fakcie i zobligowany do jak najszybszego 

odebrania dziecka z zajęć. 

§ 6 

 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r. 

2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez 

Kierownika projektu/Grantobiorcę 

3. Udziału w projekcie jest bezpłatny 

4. Projekt finansowany na podstawie umowy z Fundacją Fundusz Grantowy dla Płocka 

 

Autor: Kierownik projektu/Grantobiorca 

Zatwierdził: Autor projektu/Grantobiorca 

Płock, II.2023r. 


