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Dotyczy projektu:

Zostań młodym odkrywcą świata
nr projektu WND-POWR.03.01.00-00-U033/17

REGULAMIN REKRUTACJI
§1

INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu Zostań młodym
odkrywcą świata.
2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są u Kierownika Projektu w Biurze
Projektu.
3. Do projektu zakwalifikowanych zostanie ogólem 200 osób (100K i 100M) w wieku 6 –
16 lat. Zastrzega się, iż w projekcie rezerwuje się co najmniej 50% miejsc dla
mieszkańców wsi oraz 2% dla osób z niepełnosprawnością.
4. Do projektu zostaną zakwalifikowane dzieci, zainteresowane udziałem w projekcie,
spełniające kryteria formalne, zgodnie z utworzoną, w wyniku rekrutacji, listą
rankingową.
5. W procesie rekrutacji stosowana będzie polityka równości płci oraz nie będą
dyskryminowane osoby z niepełnosprawnościami.
6. Rekrutacja uczestników projektu poprzedzona jest kampanią informacyjną, w czasie
której odbędą się rozmowy z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi w celu
przedstawienia założeń projektu.
7. Biuro Projektu mieści się na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu
Szczecińskiego, ul. Wielkopolska 15, 70 – 451 Szczecin, pokój 313, tel. 91 444 10 16.
§2

TERMINY REKRUTACJI
1. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie w dwóch turach:
a) pierwszy nabór od 01.09.2018 r. do wyczerpania miejsc,
b) drugi nabór od 01.04.2019 r. do wyczerpania miejsc,
2. Rekrutacja prowadzona będzie dla każdej grupy osobno. Przy czym pełna grupa stanowić
będzie co najmniej 10 osób.
3. W przypadku większego zainteresowania udziałem w projekcie dopuszcza się możliwość
stworzenia grup przekraczających liczbę 10 osób, jeśli nie będzie możliwości utworzenia
drugiej grupy.
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4. W terminach rekrutacji uczestnicy projektu zobowiązani są do złożenia, do Biura
Projektu, kompletu wymaganych podczas rekrutacji dokumentów.
§3

KRYTERIA REKRUTACJI
1. W projekcie mogą wziąć udział dzieci w wieku 6 – 16 lat.
2. W terminie trwania rekrutacji uczestnik lub jego rodzic/prawny opiekun dostarczy, do
Biura Projektu, wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik 1), deklarację
uczestnictwa w projekcie (Załącznik 2) oraz oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika
projektu (Załącznik 3).
3. Dla każdej tworzonej grupy projektowej utworzona zostanie osobna lista rankingowa.
Przy rekrutacji brane pod uwagę będą takie kryteria jak
a) ocena z przedmiotu przyroda dla klasy IV, średnia arytmetyczna z przedmiotów:
matematyka, fizyka, chemia oraz informatyka dla klas powyżej IV, dla klas I-III
średniej arytmetycznej nie jest brana pod uwagę,
b) opinia nauczyciela,
c) wiek ucznia,
d) czy znajduje się w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (osoba zamieszkała na
wsi),
4. Ostateczną listę rankingową ustala komisja złożona z kierownika projektu,
przedstawiciela Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego ze
stopniem doktora oraz przedstawiciela Działu Projektów Europejskich Uniwersytetu
Szczecińskiego.
§4

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzane będą w wyznaczonych wcześniej salach, z
dostępem do zaplecza sanitarnego. Sala powinna być przystosowana do pracy
dydaktycznej z grupą co najmniej 10 osobową, wyposażoną w stoły i krzesła,
odpowiednio oświetloną, z dostępem do źródeł prądu oraz ogrzewaną w sezonie
grzewczym.
2. Podczas zajęć uczestnicy projektu pozostają pod opieką prowadzącego zajęcia i nie mogą
samodzielnie opuszczać sal.
3. Odpowiedzialność prowadzącego za uczestnika zajęć kończy się z chwilą zakończenia
zajęć. Po ich zakończeniu uczestnicy odbierani są przez opiekunów prawnych.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników projektu pozostawionych
bez opieki po zakończeniu zajęć.
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§5

REFUNDACJE I POKRYCIE KOSZTÓW
1. Uniwersytet zobowiązuje się do pokrycia uczestnikom następujących kosztów

związanych z uczestniczeniem w projekcie:
a)

koszt dojazdu na zajęcia (komunikacją publiczną 2 klasa, lub samochodem
prywatnym) w limicie 3 zł w jedną stronę,

b)

koszt dojazdu rodzica/opiekuna prawnego na zajęcia (komunikacją publiczną 2
klasą lub samochodem prywatnym) w limicie 5 zł w jedną stronę,

c)

koszt przerwy przekąskowej organizowanej podczas zajęć, pod warunkiem, że
zajęcia będą trwać 4 x 45 min w ciągu jednego dnia,

d)

koszt ubezpieczenia NNW ucznia obejmujący okres uczestnictwa w projekcie,

e)

koszt dojazdu uczestnika na festiwal organizowany na Wydziale MatematycznoFizycznym (komunikacją publiczną 2 klasą lub samochodem prywatnym) w
limicie 6 zł w jedną stronę,

f)

koszt dojazdu rodzica/opiekuna prawnego na festiwal organizowany na Wydziale
Matematyczno-Fizycznym (komunikacją publiczną 2 klasą lub samochodem
osobowym) w limicie 10 zł w jedną stronę,

g)

koszt obiadu zorganizowanego podczas festiwalu pod warunkiem, że będzie on
trwał 6 x 45 min.

2.

Koszty wskazane w ust. 1 pkt. a), b), e) oraz f) zwracane będą jeśli miejscowość, w
której mieszka uczestnik projektu, jest inna niż miejscowość, w której odbywają się
zajęcia. W przeciwnym wypadku zwracane będą koszty komunikacji miejskiej.

3.

Koszty wskazane w ust. 1 pkt. a), b), e) oraz f) rozliczane będą na zasadzie refundacji
dokonywanej na podstawie złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku o
refundację poniesionych kosztów (Załącznik 4) po zakończeniu wszystkich zajęć. Do
wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów (np. bilet, FV,
rachunek, potwierdzenie płatności przelewem itp.). Wniosek o refundację należy złożyć
w biurze projektu nie później niż 14 dni od zakończenia wszystkich zajęć lub festiwalu w
zależności co nastąpi później.
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