Regulamin rekrutacji do projektu pn. "Umiem pływać" nauka pływania dla dzieci i młodzieży
w wieku 7-15 lat mieszkających w Wejherowie
finansowanego przez Gminę Miasta Wejherowa w ramach Budżetu Obywatelskiego
Cel
Celem projektu jest:
- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
- urozmaicenie czasu wolnego od nauki,
- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnia),
- wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży,
- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
Organizator
Organizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wejherowie Wejherowo, ul. Nanicka 22.

Miejsce
Kryta pływalnia przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Wejherowie , ul. Nanicka 22.
Uczestnicy, organizacja zajęć
1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat (wg rocznika – 2008-2015).
2. Zajęcia odbywają się w dwóch
w następujących terminach:

jednotygodniowych

turnusach

w

okresie wakacji letnich,

Wakacje Letnie 2022
I turnus - 01.08 - 05.08.2022 r.,
II turnus - 08.08 - 12.08.2022 r.
3. W każdym turnusie nauka prowadzona jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w sumie
pięć dni, po jednej godzinie zajęć (50 min.) dziennie dla każdej grupy.
4. W każdym turnusie tworzone są dwie grupy zajęciowe:
Grupa

Godzina
rozpoczęcia

Stopień
zaawansowania

Głębokość
wody

Początkująca

Liczba
dzieci w
grupie
10

Grupa I p

09.00

Grupa I z

10.00

Zaawansowana

15

100-180 cm

100-180 cm

5. Zajęcia z każdą grupą prowadzi zajęcia i sprawuje opiekę instruktor pływania.
6. Dzieci na zajęcia na pływalni przyprowadzają i przygotowują do zajęć w wodzie oraz odbierają
niezwłocznie po zajęciach rodzice/opiekunowie prawni.
7. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu podczas zajęć muszą posiadać: strój kąpielowy, ręcznik,
klapki basenowe, czepek i okulary.
8. Uczestnicy zapisani na daną godzinę muszą w chwili rozpoczęcia zajęć być ubrani w strój kąpielowy
i oczekiwać na zajęcia na pływalni.
9. Stopień zaawansowania może być zmieniony w danej grupie na podstawie zapotrzebowania
wynikającego ze zgłoszeń.
Zasady naboru uczestników projektu
1. Uczestnikami/-czkami projektu mogą być dzieci i młodzież spełniające poniższe warunki:
a) dzieci w wieku 7 - 15 lat wg rocznika,

b) będące mieszkańcami Wejherowa.
2. Rekrutacja będzie prowadzona przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wejherowie.
3. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest na etapie rekrutacji
do projektu w oparciu o:
a) formularz zgłoszeniowy ( Załącznik nr 1 do regulaminu) ,
b) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych (Załącznik nr 2 do regulaminu),
c) zgodę na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 3 do regulaminu ),
d) oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach projektu pn. „Umiem pływać”
(Załącznik nr 4 do regulaminu)
e) regulamin rekrutacji w projekcie.
4. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc w projekcie zostanie utworzona lista
rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej będą mogły rozpocząć udział w projekcie w przypadku rezygnacji
któregoś z uczestników/-czek .
5. Procedura rekrutacji obejmie następujące etapy:
a) zamieszczenie informacji o rozpoczęciu rekrutacji na stronie internetowej www.wejherowo.pl,
www.osemka.edu.pl, www.zrs-wejherowo.pl
b) skuteczne dostarczenie i poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami
w terminie i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie,
c) weryfikacja formularza rekrutacyjnego pod kątem spełniania warunków formalnych uczestnictwa
w projekcie,
d) podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.
6. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu.
7. Podpisana Deklaracja uczestnictwa w projekcie jest wyrażeniem zgody na udział w projekcie.
8. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczna z brakiem
możliwości udziału w zajęciach w ramach projektu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych kryteriów kwalifikacji w przypadku
dużej ilości zgłoszeń.
12. Efektem zakończonego procesu rekrutacji jest Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu.
13. Termin rekrutacji:
Ferie letnie: 29.06. 2022 r. - 6.07.2022 r.

Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Udział uczestnika/uczestniczki w projekcie rozpoczyna się od momentu zakwalifikowania do udziału
w projekcie.
3. Każdy uczestnik może uczestniczyć w jednym pięciodniowym turnusie.
4. Turnus trwa 5 godzin i odbywa się w ciągu pięciu dni, w wymiarze 1 godzina zajęć dziennie.
5. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) udziału w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć potwierdzonej w listach obecności,
b) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział w projekcie
oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach,
c) przestrzegania zasad obowiązujących na Krytej Pływalni,
d) punktualnego przychodzenia na zajęcia,
e) zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn
natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogą być znane przez uczestnika/-czkę w momencie
przystąpienia do realizacji projektu.
3. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
zdjęć/materiałów filmowych ze swoim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów filmowych
przez Urząd Miejski w Wejherowi lub podmioty działające na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wejherowie
a także Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Wejherowie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym,
iż zdjęcia/materiały filmowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Wejherowie i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie oraz wykorzystane w materiałach
promocyjnych.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas trwania projektu tj. od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022
roku.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. Projekt finansowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.
3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane
niniejszym regulaminem, pozostaje w gestii Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie.
4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:
a) formularz zgłoszeniowy ( Załącznik nr 1),
b) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych (Załącznik nr 2 do regulaminu),
c) zgodę na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 3 do regulaminu ),
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach
lub oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań dziecka do uczestnictwa
w zajęciach (Załącznik nr 4 do regulaminu).
Zgłoszenia / zapisy
1. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły.
2. Zapisy będą odbywały się na podstawie kolejności zgłoszeń.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do wypełnienia „Karty kwalifikacyjnej uczestnika
wypoczynku” w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
Dziecko bez wypełnionej karty nie będzie brało udziału w zajęciach.
4. Wiek będzie weryfikowany na podstawie „karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”
5. W przypadku dużej liczby chętnych utworzona będzie lista rezerwowa.
6. Nieobecności dzieci i młodzieży winny być zgłoszone wcześniej do organizatora, aby nie blokować
miejsca innym.
7. Nieobecność dziecka na dwóch kolejnych zajęciach będzie skutkowało wykreśleniem z listy
i wpisaniem kolejnego z listy rezerwowej.
8. Nauka pływania jest bezpłatna.

