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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY 

CZERNICHÓW 

 

NAZWA PROJEKTU: „Teatr słowa” 
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 

Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich). 

 

Nr projektu WND-POKL.09.05.00-12-387/11 
Nr umowy UDA-POKL.09.05.00-12-387/11-00 

 

 

CEL PROJEKTU:  

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji oraz aktywizacja społeczności lokalnej 

Gminy Czernichów poprzez organizację rozwojowych inicjatyw edukacyjnych dla 110 

uczniów i mieszkańców Gminy. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU to: 

� Podniesienie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji oraz podniesienie 

świadomości uczniów dotyczącej roli czytania dla rozwoju osobistego; 

� Podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz wzrost 

świadomości na temat ochrony środowiska; 

� Wzrost umiejętności poprawnego wysławiania się, modulowania głosem, wyrażania 

emocji oraz wzrost wiedzy z zakresu fotografii; 

� Wzrost wiedzy na temat różnych form teatralnych oraz przygotowywanie i organizacja 

spektaklu teatralnego dla społeczności lokalnej; 

� Wzrost świadomości na temat roli aktywności w życiu społecznym i kulturalnym i jej 

znaczenia dla rozwoju społeczności lokalnej oraz świadomości na temat własnych 

możliwości i perspektyw rozwoju. 
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                                 § 1 
 

Postanowienia ogólne 

 
Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników, zasady uczestnictwa w projekcie 
zatytułowanym „Teatr słowa” oraz prawa i obowiązki uczestników projektu. 
 
 

§ 2 
 

Informacje o Projekcie 
 

1. Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Kina w partnerstwie z Zespołem 
Placówek Oświatowych w Rybnej prowadzonej przez Gminę Czernichów.  

2. Termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2012 roku  do 30 czerwca 2012 roku . 
Biuro projektu znajduje się w siedzibie Fundacji Rozwoju Kina w Krakowie,  
ul. Pychowicka 7. 

3. Projekt zakłada objęcie wsparciem 110 Beneficjentów Ostatecznych (w tym  
80 uczniów i przedszkolaków ZPO w Rybnej, 12 rodziców uczniów i przedszkolaków 
ZPO w Rybnej, 10 uczniów innych szkół oraz 8 dorosłych). 

4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny. 
5. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie jest współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach”, działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. 

6. Zajęcia będą realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych. 
7. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli oraz specjalistów zatrudnionych przez 

Fundację Rozwoju Kina do realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
8. Nauczyciele i specjaliści w porozumieniu z Koordynatorem merytorycznym opracują 

programy i harmonogramy zajęć realizowanych w ramach projektu. 
9. Wspomniane w ust. 8. programy i harmonogramy zajęć zostaną przekazane do Biura 

projektu, na co najmniej 5 dni roboczych przed miesiącem, w którym planowane jest 
rozpoczęcie zajęć. 

 

 

W Projekcie zaplanowano nast ępujące zajęcia: 
 

 
1. WARSZTATY MEDIALNO-BIBLIOTECZNE „W POSZUKIWANIU SŁOWA” dla 

uczniów (15 osób z klas I-VI S.P. ZPO w Rybnej + 15 osób z klas I-III Gimnazjum 
ZPO w Rybnej oraz innych szkół) chcących poznać historię piśmiennictwa, zdobyć 
umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji ze źródeł tradycyjnych  
i multimedialnych, korzystania z Internetu, katalogów bibliotecznych, metod 
efektywnego uczenia się, doskonalenia warsztatu pisarskiego; uczniowie w ramach 
zajęć przygotują „Krótkie vademecum poszukiwacza słowa” oraz wezmą udział  
w dwóch wycieczkach edukacyjnych (po 30 osób każda): 1. szlakiem bibliotek 
krakowskich, 2. krakowskie drukarnie książek. 

 
 

2. SPOTKANIA Z TEATREM ANGIELSKIM to zajęcia, które prowadzone będą  
w oparciu fragmenty form teatralnych, w tym przedstawionych awangardowo form 
związanych z ochroną środowiska; podczas zajęć uczniowie (12 osób z klas I-VI S.P. 
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ZPO w Rybnej + 12 osób z klas I-III Gimnazjum ZPO w 
Rybnej oraz innych szkół) doskonalić będą umiejętności odbioru tekstu czytanego i 
słuchanego, konwersacji, znajomości słownictwa, a także zorganizują spektakl 
podczas „Dnia angielskiego”  
w ZPO.    
 
 

3. WARSZTATY KOMUNIKACJI WERBALNEJ I NIEWERBALNEJ mają posłużyć 
wypracowaniu asertywnego reagowania w różnorodnych sytuacjach życiowych, 
dokonywania autoprezentacji, poznawaniu podstaw mowy ciała (warsztaty dla 15 
osób z klas VI S.P. ZPO w Rybnej – III Gimnazjum ZPO w Rybnej oraz innych szkół); 
przygotowana zostanie przez uczniów pantomima, która zostanie zaprezentowana 
podczas „Dnia Matki” oraz w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.  

 
 

4. TEATR CIENI, w ramach których prowadzone będą następujące warsztaty: 
 

- warsztaty teatralne poruszające zagadnienia europejskiego i azjatyckiego teatru 
cieni, animacje swoim osobą oraz rekwizytami; będą to zajęcia oparte na psychologii 
cienia; zostanie przygotowane przedstawienie o tematyce poetyckiej, następnie 
zaprezentowane podczas „Dnia Matki” oraz w ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”; dla 20 osób  z Od. Przedszkolnego w ZPO w Rybnej, uczniów klas I-V S.P. 
ZPO w Rybnej, rodziców (grupa młodsza) + dla 20 osób z klasy VI S.P. ZPO  
w Rybnej, klas I-III Gimnazjum ZPO w Rybnej oraz uczniów innych szkół (grupa 
starsza);  
 
- warsztaty scenograficzne polegające na przygotowaniu scenografii, rekwizytów, 
części kostiumów, poznanie technik ich wykonania; dla 25 osób z klas od I S.P. ZPO 
w Rybnej do VI Gimnazjum ZPO w Rybnej, uczniów innych szkół, rodziców, innych 
osób dorosłych;  
 
- warsztaty krawieckie, na których uczestnicy (12 rodziców i innych osób dorosłych) 
poznają proste ściegi krawieckie, podstawy krojenia, obsługi maszyny do szycia, 
szycia zasłon oraz części kostiumów; 
 
- 2 wycieczki do teatru połączone z warsztatami z udziałem aktorów i pracowników 
teatru, których celem będzie m.in. nauka współdziałania, odpowiedzialności, 
pokonywania nieśmiałości, wyrażania emocji; dla 48 osób wyłonionych z poprzednich 
warsztatów na podstawie frekwencji (listy obecności) oraz zaangażowania w zajęcia 
(opinie prowadzących). 
 

5. WARSZTATY FOTOGRAFICZNE będą polegać na wykonaniu zdjęć 
przedstawiających słowo przekazywane gestem i mimiką, uczestnicy opanują 
podstawowe techniki fotografowania i obróbki zdjęć; wystawa zdjęć będzie miała 
miejsce w ZPO w Rybnej oraz w lokalnych bibliotekach; dla 12 osób od klasy IV 
wzwyż S.P. w Rybnej oraz innych szkół. 

6. WYCIECZKĘ DO ŁODZI I WARSZAWY szlakiem pisarzy i poetów dla 47 
uczestników Projektu, wyłonionych na podstawie frekwencji (listy obecności) oraz 
zaangażowania w zajęcia (opinie prowadzących). 
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§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikowania uczestników 

1. Rekrutacja odbędzie się w dniach od 02.01.2012 – 13.01.2011. W szkole powołuje się 
jeden zespół rekrutacyjny dla wszystkich form zajęć. Zespół rekrutacyjny liczy co 
najmniej dwie osoby i składa się z dyrektora szkoły lub osoby prowadzącej daną formę 
zajęć, oraz osoby odpowiedzialnej za rekrutację w szkole (Koordynator merytoryczny). 

2. Rekrutację prowadzi Koordynator merytoryczny Projektu w formie rejestru zgłoszeń. 
Nadzór nad procesem rekrutacji sprawuje Kierownik Projektu. 

3. Jeden uczeń może wziąć udział w trzech formach wsparcia. Ilość miejsc na 
poszczególne warsztaty jest ograniczona. 

4. Zgłoszenie do udziału w Projekcie może zostać dokonane: 
- pisemnie na formularzu u Koordynatora Projektu w świetlicy ZPO w poniedziałki  
w godzinach 9.00-9.30 oraz 16.30-17.00, we wtorki i czwartki w godzinach 13.00-
13.30 oraz 16.30-17.00,  
- bądź mailowo na adres internetowy: a.fila@frk.org.pl załączając prawidłowo 
wypełniony formularz zgłoszeniowy. 

5. W celu potwierdzenia zgłoszenia, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć 
Koordynatorowi merytorycznemu najpóźniej drugiego dnia po dokonaniu zgłoszenia 
następujące dokumenty (do pobrania u Koordynatora projektu lub ze strony 
www.frk.org.pl): 
a) deklarację uczestnictwa w projekcie, 
b) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, 
c) oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego, 
d) oświadczenie o statusie materialnym (miesięczny dochód na członka rodziny). 

6. Uczestnikami Projektu mogą być: przedszkolacy, uczniowie SP ZPO w Rybnej, 
uczniowie Gimnazjum ZPO w Rybnej, ich rodzice, uczniowie innych szkół 
zlokalizowanych na terenie Gminy Czernichów oraz osoby dorosłe zainteresowane 
udziałem w Projekcie. 

7.   Podstawowe kryteria rekrutacji według ważności: 
a) zamieszkanie lub/i uczenie się na terenie Gminy Czernichów (kryterium 
obligatoryjne),  
b) pochodzenie z rodziny o niskim statusie materialnym (oświadczenie Beneficjenta  
o dochodach), 
c) niskie wyniki z przedmiotów humanistycznych (dot. uczniów) – (oświadczenie 
Beneficjenta oraz dane szkoły), 
d) niskie wyniki z języka angielskiego (dot. uczniów) - (oświadczenie Beneficjenta 
oraz dane szkoły), 
e) kolejność zgłoszeń (lista zgłaszających się do projektu prowadzona przez 
Koordynatora merytorycznego). 

8. Dobór uczestników na wycieczkę do Warszawy i Łodzi szlakiem pisarzy i poetów 
następować będzie na podstawie frekwencji na zajęciach (list obecności) oraz 
zaangażowania się uczestników w zajęcia (opinie prowadzących zajęcia). 

9.  W momencie osiągnięcia zakładanej liczby osób zostanie stworzona lista rezerwowa 
na wypadek, gdyby uczestnik zrezygnował z przyznanego wcześniej wsparcia. 

10. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie 
zaproszony pierwszy kandydat z listy rezerwowej.  

11. Przeprowadzona rekrutacja zostanie udokumentowana protokołem, a następnie 
zostanie sporządzona i podpisana lista uczestników oraz lista rezerwowa. 

12. Zasady rekrutacji zostaną przedstawione rodzicom i uczniom oraz wywieszone na 
tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły. 

13. Listy zostaną podane do publicznej wiadomości. 
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§ 4 
 

Obowi ązki uczestników 
 

1. Uczniowie mają obowiązek: 
a) podpisać (osoby niepełnoletnie wraz z rodzicem/opiekunem prawnym) 

oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, 

b) podpisać (osoby niepełnoletnie wraz z rodzicem/opiekunem prawnym) 
oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego, 

c) podpisać (osoby niepełnoletnie wraz z rodzicem/opiekunem prawnym) deklarację 
uczestnictwa w projekcie, 

d) złożyć (osoby niepełnoletnie wraz z rodzicem/opiekunem prawnym) oświadczenie 
o statusie materialnym. 

2. Dostarczyć wymaganą dokumentację rekrutacyjną. 
3. Spełnienie wyżej wymienionych obowiązków warunkuje udział uczestnika w Projekcie. 
4. Dodatkowe obowiązki uczestnika: 

a) systematyczne uczestniczenie w zajęciach, 
b) przestrzeganie punktualności, 
c) udział w badaniach monitorujących przed przystąpieniem do Projektu,  
w trakcie jego trwania i po zakończeniu Projektu, 
d) udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie 
Instytucjom Zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

 

§ 5 
 

Uprawnienia uczestników 
 

Uczestnicy mają prawo do: 
 

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu, 
b) korzystania z bezpłatnych materiałów biurowych i dydaktycznych w trakcie zajęć, 
c) otrzymania materiałów promocyjnych, 
d) otrzymania od nauczyciela prowadzącego zajęcia certyfikatu/dyplomu uczestnictwa 

w projekcie. 
 

 
 

§ 6 
 

Nieobecno ść na zajęciach i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 
 

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą nieobecności 
udokumentowane zwolnieniem lekarskim lub nagłymi wypadkami losowymi. Wyżej 
wymienione dokumenty rodzic/opiekun prawny ucznia niezwłocznie przekazuje 
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w celu usprawiedliwienia nieobecności. 

2. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (choroba, 
zmiana miejsca zamieszkania, ukończenie nauki na danym etapie edukacyjnym, inny 
ważny powód), zakwalifikowani uczniowie mają prawo do rezygnacji  
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z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu przez 
rodziców/opiekunów prawnych pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej 
przyczynach. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających 20% 
zrealizowanych zajęć, Koordynator merytoryczny ma prawo usunąć uczestnika  
z grupy, a jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału  
w Projekcie, Koordynator merytoryczny może żądać od niego zwrotu przekazanych 
materiałów dydaktycznych. 

 
 

§ 7 
 

Zasady monitoringu i kontroli 
 

1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji 

projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania 
kontroli projektu. 

 
 

§ 8 
Postanowienia ko ńcowe 

 
1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania 

postanowień niniejszego regulaminu. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego,  
w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Regulamin obowiązuje od 01.01.2012 r. do końca realizacji projektu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia 

dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu 
lub dokumentów programowych. 

5. Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu. 
 
 


