REGULAMIN REKRRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
GRANTOWYM pt. „Organizacja przedsięwzięć prozdrowotnych i
proekologicznych wraz z zakupem pojazdów elektrycznych”
Zadanie pn.: „Organizacja zajęć prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży z
obszaru LGD Korona Sądecka”
§1
Informacje o zadaniu

1. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

2.
3.
4.
5.
6.

7.

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w
ramach zadania grantowego pt. „Organizacja przedsięwzięć prozdrowotnych i proekologicznych wraz
z zakupem pojazdów elektrycznych”, objętego umową nr 00386-6935-UM0620004/17 zawartą w
dniu 21.03.2018 pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a LGD Korona Sądecka.
Zadanie realizowane jest przez Fundację Nowa Galicja z siedzibą w Librantowej, zwana dalej
Grantobiorcą.
Termin realizacji zadania: marzec 2018 r. – lipiec 2018 r.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, PROW 2014-2020
Celem zadania jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podnoszenie wiedzy w zakresie
ochrony środowiska oraz zachowań prozdrowotnych społeczności lokalnej.
Odbiorcami zadania są:
a) dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat zamieszkujących na obszarze LGD Korona Sądecka tj.
Gmina Chełmiec, Gmina Grybów, Gmina Kamionka Wielka, Miasto Grybów
b) osoby dorosłe (w szczególności rodzice, opiekunowie prawni, dziadkowie uczestników
wskazanych w pkt. a)) zamieszkujących na obszarze LGD Korona Sądecka tj. Gmina
Chełmiec, Gmina Grybów, Gmina Kamionka Wielka, Miasto Grybów
Biuro zadania mieści się w siedzibie Fundacji Nowa Galicja, Librantowa 248, 33-300 Nowy Sącz.

§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w zadaniu pn. „Organizacja zajęć
prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży z obszaru ”
2. Fundacja Nowa Galicja z siedzibą w Librantowej zakwalifikuje do udziału w zadaniu łącznie:
a) 45 dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat zamieszkujących na obszarze LGD Korona Sądecka
tj. Gmina Chełmiec, Gmina Grybów, Gmina Kamionka Wielka, Miasto Grybów
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b) 45 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie prawni, dziadkowie) zamieszkujących na obszarze
LGD Korona Sądecka tj. Gmina Chełmiec, Gmina Grybów, Gmina Kamionka Wielka,
Miasto Grybów

3. Udział w projekcie jest w 80 % finansowany z budżetu zadania, natomiast 20% stanowi opłata
rodzica (do pokrycia wkładu własnego zadania) – łącznie 172 zł. Grantobiorca zapewnia transport
dziecka na zajęcia gry w tenisa oraz na zajęcia z zakresu ochrony środowiska i edukacji
prośrodowiskowej ( miejsce zbiórki dzieci ustalone i podane przez Grantobiorcę po rekrutacji),
prowadzących zajęcia teoretyczno-warsztatowe z odpowiednim doświadczeniem, materiały
dydaktyczne, instruktorów.
4. W ramach zadania przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:
Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania
1. Zajęcia teoretyczno-warsztatowe dla dzieci z zakresu zdrowego
odżywiania i edukacji prozdrowotnej
• 3 grupy każda po 4 godziny,
• liczba uczestników: 45 dzieci i młodzieży,
• tematyka zajęć: Zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie
dbać/ Czystość to zdrowie/Jemy to co zdrowe/ Aktywnie spędzamy czas
wolny
• Prowadzący: nauczyciel/pedagog lub dietetyk z min 2-letnim
doświadczeniem zawodowym.

Terminy realizacji
poszczególnych działań
Kwiecień/maj

2. Zajęcia teoretyczno-warsztatowych dla rodziców z zakresu
zdrowego odżywiania i edukacji prozdrowotnej
• 3 grupy każda po 3 godziny,
• Liczba uczestników: min.45 osób (rodzice/opiekunowie
prawni/dziadkowie). Grantobiorca dopuszcza uczestnictwo w zajęciach
większej ilości osób spokrewnionych z danym uczestnikiem, celem
wyedukowania wszystkich domowników odpowiedzialnych za
przygotowanie posiłków.
• Tematyka zajęć: Żywność i żywienie dla mojej rodziny/ ekologia w moim
domu
• Prowadzący: nauczyciel/pedagog lub dietetyk z min 2-letnim
doświadczeniem zawodowym.

Kwiecień/maj

3. Zajęcia dla dzieci z zakresu ochrony środowiska i edukacji
prośrodowiskowej
• 3 grupy każda po 4 godziny,
• liczba uczestników: 45 dzieci i młodzieży,
• tematyka zajęć: Jak chronić nasze środowisko/ Woda – jak ją
oszczędzać / przyczyny zanieczyszczeń środowiska / rośliny i zwierzęta
występujące w naszym regionie te chronione i te zagrożone gatunki/
• Prowadzący: nauczyciel/pedagog lub dietetyk z min 2-letnim
doświadczeniem zawodowym.

Kwiecień/maj

Miejsce:
Szkoła Podstawowa im.
Józefa Bieńka w
Librantowej

Miejsce:
Szkoła Podstawowa im.
Józefa Bieńka w
Librantowej

Pasieka Pszczeli Raj w
Piątkowej
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4. Zajęcia nauki gry w tenisa ziemnego
• 5 grup po 5 osób , 5 grup po 4 osób
• 10 treningów po 1 godzinie zegarowej każdy – dla każdej grupy (10 h
/grupę)
• liczba uczestników: 45 dzieci i młodzieży,
• tematyka zajęć: zasady gry w tenisa oraz nauka gry od podstaw
• prowadzący: instruktor tenisa z min 2-letnim dośw. zawodowym.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Maj-Lipiec
Miejsce - Chełmiec

§3
Przebieg i kryteria rekrutacji
Osobą odpowiedzialną za przebieg rekrutacji jest Prezes Zarządu Fundacji Nowa Galicja.
Odpowiedzialność za bieżącą obsługę warsztatów należy do Zarządu Fundacji i trenerów prowadzących
poszczególne zajęcia.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów, o których
mowa w ust. 6) na adres mailowy: biuro@fundacjanowagalicja.pl oraz pocztą tradycyjną na adres:
Fundacja Nowa Galicja, Librantowa 248, 33-300 Nowy Sącz
Rekrutacja przeprowadzona będzie w okresie 16.04.2018 r. do 30.04.2018 r.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Grantobiorcy: www.fundacjanowagalicja.pl
oraz
w
siedzibie
LGD
„KORONA
SĄDECKA”
ul.
Papieska
2,
33-395 Chełmiec w godzinach pracy urzędu gminy.
Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby spełniające poniższe kryteria:
-dotyczy zajęć dla dzieci i młodzieży:
a) zamieszkują lub uczą się na terenie gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz miasta Grybów
b) są w wieku 7-15 lat
c) dostarczą w okresie od 16.04 – 30.04.2018 r. komplet dokumentów rekrutacyjnych tj.:
aa) Formularz zgłoszeniowy stanowiący zał. Nr 1 do regulaminu,
bb) zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na wykorzystanie
wizerunku stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu,
cc) deklarację udziału w projekcie stanowiącą zał. Nr 2 do regulaminu;
dd) oświadczenie iż stan zdrowia dziecka umożliwia jego udział w wyjazdach oraz w zajęciach.

-dotyczy zajęć dla osób dorosłych:
a) zamieszkują na terenie gmin: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka lub miasta Grybów
b) dostarczą w okresie od 16.04 – 30.04.2018 r. komplet dokumentów rekrutacyjnych tj.:
aa) Formularz zgłoszeniowy stanowiący zał. Nr 4 do regulaminu,
bb) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na wykorzystanie wizerunku stanowiącą załącznik
nr 5 do regulaminu,
7. Dokumenty rekrutacyjne błędnie wypełnione lub nie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych lub
złożone w innym terminie niż określa regulamin nie będą rozpatrywane.
8. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację przez Kandydata/Kandydatkę, a w
przypadku rekrutacji dzieci przez ich opiekunów prawnych niniejszego Regulaminu oraz opłacenie w
terminie wskazanym w §5 ust 3 opłaty za uczestnictwo w zajęciach.
9. W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników, rekrutacja prowadzona będzie w sposób
ciągły.
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10. Kolejność na liście rankingowej ustalana jest na podstawie kolejności zgłoszeń dokumentów
rekrutacyjnych wypełnionych prawidłowo.
11. Osoby, które nie zakwalifikowały się do zadania z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście
rezerwowej.
12. Każdy kandydat zostanie powiadomiony mailowo/ telefonicznie/pisemnie o podjętej decyzji.
13. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa będzie dostępna w biurze
zadania- Fundacja Nowa Galicja, Librantowa 248, 33-300 Nowy Sącz.
14. Komisja Rekrutacyjna wypełnia kartę oceny Kwestionariusza zgłoszeniowego i załącza go do pozostałej
dokumentacji rekrutacyjnej Kandydata/Kandydatki.
15. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie poprzez złożenie wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy do 7 dni roboczych od dnia upublicznienia listy rankingowej osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wówczas Komisja Rekrutacyjna ma 4 dni robocze na
rozpatrzenie wniosku od dnia jego otrzymania. Z procedury odwoławczej Komisja Rekrutacyjna
sporządza protokół.
§4
Obowiązki uczestnika zadania oraz rodzica/prawnego opiekuna
1. Osoby zakwalifikowane do udziału w zadaniu zobowiązane są do:
a) regularnego uczestnictwa w zajęciach
b) każdorazowego usprawiedliwienia każdej nieobecności,
c) przestrzegania punktualności,
d) posiadania ważnej legitymacji szkolnej,
e) posiadania ważnego ubezpieczenia NNW w związku z udziałem w zajęciach wyjazdowych
organizowanych w ramach projektu,
f)wpłacenia wkładu własnego.
2. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba,
inny ważny powód), dziecko zakwalifikowane do udziału w projekcie ma prawo do rezygnacji z
uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach,
podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego. Wówczas zwracana jest kwota proporcjonalna do
niewykorzystanych lekcji tenisa (przy kalkulacji 17,20 zł/lekcja).
3. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w ramach zadania jest częściowo odpłatne (dotyczy opłaty
za zajęcia dla dzieci i młodzieży) w kwocie 172 zł. Opłatę tą należy uiścić w terminie do 5 dni
kalendarzowych od poinformowania uczestnika zadania/opiekuna prawnego o zakwalifikowaniu do
uczestnictwa w projekcie.
4. Opłata, o której mowa w ust. 3 powinna być dokonana w formie gotówkowej w siedzibie Fundacji
Nowa Galicja lub przelewem na konto Fundacji:
Łącki Bank Spółdzielczy, nr rachunku: 47 8805 0009 0046 9764 2000 0010 tytuł przelewu:
„Darowizna na cele statutowe”.
5. Na miejsce dziecka, które zrezygnowało z uczestnictwa w projekcie, zostaje zakwalifikowana kolejna
osoba z listy rezerwowej.
6. Minimum 1 rodzic/prawny opiekun uczestnika zadania zobligowany będzie do uczestnictwa w
zajęciach z zakresu zdrowego odżywiania i edukacji prozdrowotnej, o których mowa w §2 pkt 4
podpunkt 2, organizowanych w wymiarze 3 godzin.
7. Poprzez zgłoszenie udziału w projekcie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
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osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Grantobiorcę, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r.
8. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922). Jednocześnie Uczestnicy przyjmują
do wiadomości, że Grantobiorca jest administratorem danych osobowych i że przysługuje im prawo
wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne.
§5
Organizacja zajęć
1. Zajęcia teoretyczno-warsztatowe dla dzieci z zakresu zdrowego odżywiania i edukacji prozdrowotnej
oraz Zajęcia teoretyczno-warsztatowych dla rodziców z zakresu zdrowego odżywiania i edukacji
prozdrowotnej odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Librantowej, a ich termin zostanie podany
do wiadomości uczestników z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 mogą być realizowane w innych lokalizacjach/szkołach na terenie
LGD Korona Sądecka w zależności od zrekrutowanej liczby osób z innych szkół i możliwości
techniczno-organizacyjnych w tym zakresie.
3. Zajęcia dla dzieci z zakresu ochrony środowiska i edukacji prośrodowiskowej organizowane będą w
Pasiece Pszczeli Raj w Piątkowej, a termin ich realizacji zostanie podany do wiadomości uczestników
zadania z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Zajęcia z nauki gry w tenisa organizowane będą od poniedziałku do soboty w godzinach możliwie
dogodnych dla uczestników zadania.
5. Podczas zajęć z nauki gry w tenisa Grantobiorca zapewnia:
a) Dojazd na zajęcia spod szkoły do której uczęszcza uczestnik zadania i z powrotem
b) Wykwalifikowanego instruktora nauki gry w tenisa ziemnego

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§6
Postanowienia końcowe
Grantobiorca zadania zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub wprowadzenie
dodatkowych postanowień.
Grantobiorca zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu rekrutacji i odstąpienia od realizacji
projektu.
W kwestiach nieregulowanych w Regulaminie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Zarząd
Fundacji.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2018 r. i obowiązuje przez cały czas trwania zadania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady
wynikające z PROW 2014-2020, a ponadto przepisy wynikające z właściwych aktów prawa polskiego,
ze szczególną uwagą na ustawę o ochronie praw danych osobowych.
Szczegółowych informacji nt. zadania udziela Katarzyna Pasiut, tel. 514 807 902, e-mail:
biuro@fundacjanowagalicja.pl.

Zatwierdził Prezes Fundacji Nowa Galicja
Librantowa, 03.04.2018 r.
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