Projekt jest współfinansowany z ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
Programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.
Nysa, dnia 27.02.2017 r..

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„UNIWERSYTET DZIECIĘCY PRZY PWSZ W NYSIE”
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt pn. „Uniwersytet Dziecięcy przy PWSZ w Nysie” realizowany jest przez Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, zwaną
dalej Realizatorem projektu.
2. Biuro Projektu znajduje się w Nysie przy ul. Marcinkowskiego 6-8, 48-300 Nysa
3. Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów z województwa opolskiego, w trzech grupach
wiekowych:
a. 8 – 9 lat
b. 10 – 12 lat
c. 13 – 14 lat.
4. Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 r. do 30.06.2017 r.
5. Podstawą realizacji Projektu pn. „Uniwersytet Dziecięcy przy PWSZ w Nysie” jest umowa nr
………………………………… zawarta w dniu …………………………..r. pomiędzy ……………………………….. a
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie.
6. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
ramach Programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.
§2
Postanowienia ogólne
1. Celem ogólnym projektu jest w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w
wieku 8-14 lat z obszaru gminy Nysa, rozbudzenie aktywności poznawczej oraz przekazanie
wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.
2. Liczba dzieci biorących udział w projekcie to 72 osoby, z podziałem na następujące grupy:
a. 8 – 9 lat – 2 grupy po 12 osób w sumie 24 osoby;
b. 10 – 12 lat – 2 grupy po 12 osób w sumie 24 osoby;
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c. 13 – 14 lat – 2 grupy po 12 osób w sumie 24 osoby
3. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Uniwersytet
Dziecięcy przy PWSZ w Nysie” zwanym dalej projektem.
4. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
5. W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące formy wsparcia:
a. Dla dzieci w wieku 8 – 9 lat:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Młody inwestor na giełdzie
Giełda-czarodziejski młynek do robienia pieniędzy
Na ratunek- ABC pierwszej pomocy - warsztaty z zastosowaniem fantomów
SUPER FOOD na co dzień
Kolorowa mydlarnia
Cicho, ciszej coraz ciszej – podstawy technik nagłośnienia

b. Dla dzieci w wieku 10 – 12 lat:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Mój ulubiony bohater wydrukowany w 3D
Geogebra a może Zebra?
Ekonomia mi nie straszna
Czy gra może uczyć?-Moja własna gra komputerowa
Na ratunek-abc pierwszej pomocy - warsztaty z zastosowaniem fantomów
SUPER FOOD na co dzień
Stwórz swój własny krem
Cicho, ciszej coraz ciszej – podstawy technik nagłośnienia

c. Dla dzieci w wieku 13 – 14 lat:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Mój ulubiony bohater wydrukowany w 3D
Geogebra a może Zebra?
Moja droga w biznesie-pomysł na biznes warsztaty
Walutowa wieża Babel-jak policzyć ryzyko kursowe
Czy gra może uczyć?-Moja własna gra komputerowa
Na ratunek-ABC pierwszej pomocy - warsztaty z zastosowaniem fantomów
SUPER FOOD na co dzień
Pogromcy brudu
Cicho, ciszej coraz ciszej – podstawy technik nagłośnienia

6. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie PWSZ w Nysie i prowadzone będą w odpowiednio
wyposażonych salach oraz przez wyspecjalizowaną kadrę wykładowców zatrudnionych w
PWSZ w Nysie.
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§3
Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie

1. Rekrutację do projektu prowadzi Kierownik projektu.
2. Weryfikacja uczestników i uczestniczek do projektu odbywa się na podstawie Formularzy
zgłoszeniowych, a następnie Deklaracji udziału w projekcie.
3. Przyjętym kryterium kwalifikacji uczestników jest kolejność zgłoszeń.
4. W przypadku większej rekrutacji niż planowana ilość miejsc zostanie utworzona lista
rezerwowa.
5. Przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych do projektu, których wzór stanowi załącznik nr 1
do Regulaminu Rekrutacji, trwa od 27 lutego 2017 r. do 10 marca 2017 r. do godziny 15.00.
Formularze złożone po tym terminie będą przyjmowane z wpisem na listę rezerwową i
wykorzystane w ewentualnej rekrutacji dodatkowej.
6. Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć bezpośrednio do Biura Projektu, mieszczącego
się w PWSZ w Nysie przy ul. Marcinkowskiego 6-8 (pokój nr 1).
7. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 13 marca 2017 r. o godzinie 12:00.
8. Do projektu zrekrutowanych zostanie 72 uczestników ok. 51% chłopców i 49% dziewcząt,
zgodnie z danymi demograficznymi województwa opolskiego. Będą to dzieci w wieku 8-14
lat, podzielonych na 3 grupy wiekowe:
-

2 gr. 12 os. 8-9 lat (łącznie 24 os.),

-

2 gr. 12 os. 10-12 lat (łącznie 24 os.),

-

2 gr. 12 os. 13-14 lat (łącznie 24 os.)

9. Na dzień przystąpienia do projektu dziecko ma ukończone odpowiednio 8-9, 10-12, 13-14 lat
10. Lista zakwalifikowanych uczniów/uczennic oraz lista rezerwowa zostanie opublikowana na
stronie internetowej projektu http://www.ud.pwsz.nysa.pl.
11. Uczniowie i uczennice spełniający warunki udziału w projekcie (§ 1 pkt 3) – zweryfikowani na
podstawie Formularzy zgłoszeniowych – podpiszą:
-

Deklaracje udziału w projekcie, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu;

-

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych Osobowych, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;
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-

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, którego wzór stanowi
załącznik nr 4 do Regulaminu.

Dla ważności podpisanych dokumentów niezbędna jest akceptacja, wyrażona podpisem na
składanym dokumencie, rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika/uczestniczki projektu.
12. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników lub rezygnacji z
uczestnictwa w projekcie przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja.
13. Rozpoczęcie udziału w projekcie następuje w dniu wypełnienia w formie papierowej i
podpisania Deklaracji udziału w projekcie wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych Osobowych i wykorzystanie wizerunku.
14. Formularze zgłoszeniowe oraz Deklaracje udziału należy przekazać bezpośrednio do Biura
Projektu, mieszczącego się w PWSZ w Nysie przy ul. Marcinkowskiego 6-8 (pokój nr 1).
15. Nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne deklaracje zostaną odrzucone.
16. Zgłoszenie udziału w projekcie dokonane na innym formularzu (niż obowiązujący) podlega
odrzuceniu.
17. Deklaracja uczestnictwa w projekcie zostanie także odrzucona w przypadku:
a. niewyrażenia zgody na badania ankietowe,
b. niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie
wizerunku w projekcie,
c. niespełnienia innych warunków wymienionych w Regulaminie Rekrutacji.
18. Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą w okresie od miesiąca lutego 2017 r. do
miesiąca czerwca 2017 r.
19. Na każde zajęcia dziecko zostanie przyprowadzone przez rodzica lub opiekuna prawnego.
20. Udział w projekcie oraz wszelkie przekazane uczestniczkom i uczestnikom materiały są
bezpłatne.
21. Wykluczenie uczestniczki/uczestnika z udziału w projekcie może nastąpić w przypadku:
a. rezygnacji z udziału w projekcie potwierdzonej w formie pisemnej, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu,
b. absencji w trzech kolejnych odbytych zajęciach,
c. absencji przekraczającej 70% wszystkich odbytych w całym okresie realizacji projektu
zajęć.
22. W szczególnych przypadkach, np. w przypadku długiej choroby, Biuro Projektu może uznać,
iż usprawiedliwione nieobecności nie powodują skreślenia z listy uczestników.
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23. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłaszania do Biura Projektu rezygnacji z udziału w
projekcie oraz zaplanowanych dłuższych nieobecności syna/córki w prowadzonych zajęciach.
§4
Postanowienia końcowe
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w
przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”, a także w
przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.
2. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji projektu,
Beneficjent zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji projektu.
3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2, uczestnikom nie przysługują żadne inne
roszczenia wobec Beneficjenta.
4. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji projektu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Do Regulaminu Rekrutacji w projekcie „Uniwersytetu dziecięcego przy PWSZ w Nysie” z dn.
27.02.2017 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„UNIWERSYTET DZIECIĘCY PRZY PWSZ W NYSIE”
Dane uczennicy/ucznia:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………..………………………………………
Data urodzenia…………………………………………………………..…………………………………………………
Adres zamieszkania:
województwo: …………………………………………………………………..………………………………….……
gmina: ………………..………….…………..…………………………………………………………………..…………
miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………..………
ul. ……………..…….……………………….…………………………………………………………………..……………
telefon kontaktowy: ……………………………………………………………….……..…….……………………
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam chęć udziału w projekcie „UNIWERSYTET DZIECIĘCY PRZY PWSZ W NYSIE”

……………………………………………………………………
(czytelny podpis uczennicy/ucznia projektu)

…………………….……….……
miejscowość, data

…………………………………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego)
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Do Regulaminu Rekrutacji w projekcie „Uniwersytetu dziecięcego przy PWSZ w Nysie” z dn.
27.02.2017 r.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH I POZASZKOLNYCH
W PWSZ W NYSIE
W RAMACH PROJEKTU
„UNIWERSYTET DZIECIĘCY PRZY PWSZ W NYSIE”
(do wypełnienia przez rodzica)
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………….……………………………………………………………
(imię i nazwisko)
zameldowany/a …………………………………………………………….………..………………………………………………………….
(adres zameldowania)
tel. ……………………………………………….. e-mail …………………………………………………………………………………………
1. Oświadczam, że podane przeze mnie powyżej dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym
oraz, że jestem: (należy postawić znak "x" w odpowiednim kwadracie)




rodzicem ucznia przystępującego do projektu, posiadającym prawa rodzicielskie
względem niego
opiekunem prawnym ucznia przystępującego do projektu

2. Ponadto oświadczam, że mój syn / córka
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
Będzie uczestniczył/a w dodatkowych zajęciach w PWSZ w Nysie w ramach projektu
„Uniwersytet dziecięcy przy PWSZ w Nysie” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami naboru i uczestnictwa w projekcie.
4.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie
danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez PWSZ w Nysie na potrzeby
rekrutacji, organizacji zajęć, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu pt. „Uniwersytet dziecięcy
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przy PWSZ w Nysie”. Zostałem poinformowany o celu zbierania danych osobowych, prawie
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, obowiązku podania danych i o jego
podstawie prawnej.
5. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych na potrzeby projektu.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez PWSZ w Nysie będącą
beneficjentem środków oraz MNISW organizujące i współfinansujące inicjatywę wszelkich
dokumentów przedstawiających wizerunek mojego dziecka/podopiecznego (zdjęcia itp.) w
celach upublicznienia tych dokumentów w takich mediach jak: Internet, prasa, telewizja itp.
Dodatkowo zastrzegam, że publikacja tych dokumentów będzie się odbywać wyłącznie w celach
związanych z realizacją projektu. Prawo do korzystania z wizerunku w zakresie wskazanym wyżej
przekazuję PWSZ w Nysie bezpłatnie.
7. Oświadczam, że jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa w projekcie pokrywany jest w 80% ze
środków MNiSW w ramach Programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy i w 20% przez PWSZ w
Nysie. W związku z tym jako rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu zobowiązuję się do
zapewnienia uczestnictwa dziecka dodatkowych zajęciach w PWSZ w Nysie w przypadku
wytypowania go do udziału w projekcie.

……………..….............................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

UWAGA:
Formularz zgłoszeniowy jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym wyrażenie zgody przez
uczestnika/rodziców lub opiekunów prawnych na udział ucznia w projekcie. Procedurę naboru i
zasady uczestnictwa określają Zasady naboru i uczestnictwa – Regulamin rekrutacji w ramach
projektu „Uniwersytet dziecięcy przy PWSZ w Nysie”, które są dostępne na stronie internetowej
projektu http://www.ud.pwsz.nysa.pl oraz w biurze projektu – Biuro Projektów i Programów PWSZ w
Nysie, ul. Marcinkowskiego 6-8, 48-300 Nysa, pok. 1.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
Do Regulaminu Rekrutacji w projekcie „Uniwersytetu dziecięcego przy PWSZ w Nysie” z dn.
27.02.2017 r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do Projektu „UNIWERSYTET DZIECIĘCY PRZY PWSZ W NYSIE”,
realizowanego w ramach Programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy, wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia realizacji
projektu „UNIWERSYTET DZIECIĘCY PRZY PWSZ W NYSIE”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i
sprawozdawczości w ramach Programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy;
3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu
udzielenia wsparcia realizacji projektu „UNIWERSYTET DZIECIĘCY PRZY PWSZ W NYSIE”,
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Uniwersytet Młodego
Odkrywcy;
4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
5. mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

………………………..……………..……………………………………
(czytelny podpis uczestnika/uczestniczki projektu)

…………………………….……
miejscowość, data

…………….……………………………………
(czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego)
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Do Regulaminu Rekrutacji w projekcie „Uniwersytetu dziecięcego przy PWSZ w Nysie” z dn.
27.02.2017 r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

W związku z przystąpieniem do Projektu „UNIWERSYTET DZIECIĘCY PRZY PWSZ W NYSIE”,
realizowanego w ramach Programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy, wyrażam zgodę na
wykorzystanie mojego wizerunku przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. Pisemne
potwierdzenie obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za
pośrednictwem mediów elektronicznych i wyłącznie w celach realizacji projektu.

………………………..……………..……………………………………
(czytelny podpis uczestnika/uczestniczki projektu)

…………………………….……
miejscowość, data

…………….……………………………………
(czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego)

Projekt „Uniwersytet Dziecięcy przy PWSZ w Nysie” jest realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie
Biuro Projektu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Biuro Projektów i Programów
ul. Marcinkowskiego 6-8 , 48-300 Nysa,Tel. 77 409 05 68

Projekt jest współfinansowany z ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
Programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.
ZAŁĄCZNIK NR 5
Do Regulaminu Rekrutacji w projekcie „Uniwersytetu dziecięcego przy PWSZ w Nysie” z dn.
27.02.2017 r.

.....…….………………………….…… …...........
(imię i nazwisko uczestnika projektu)

……..........................
(miejscowość, data)

…………………………………..…………………
(miejsce zamieszkania/)

DEKLARACJA REZYGNACJI
Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
„UNIWERSYTET DZIECIĘCY PRZY PWSZ W NYSIE”

Oświadczam,

iż

od

dnia

……………………………………………………….

mój

syn/córka

………………………………………………………………………………………………… nie będzie uczestniczył/a w zajęciach
w ramach projektu „UNIWERSYTET DZIECIĘCY PRZY PWSZ W NYSIE”
z powodu………………………………………………………………………………….………………………………………

……………………………..….…..
podpis ucznia/uczennicy

……………..……….…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Projekt „Uniwersytet Dziecięcy przy PWSZ w Nysie” jest realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie
Biuro Projektu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Biuro Projektów i Programów
ul. Marcinkowskiego 6-8 , 48-300 Nysa,Tel. 77 409 05 68

