Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w ramach projektu pn.:

"Akcja Re-generacja”

§1.
INFORMACJE OGÓLNE
1.Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.
"Akcja Re-generacja”. Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030. Projekt realizowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich

w

Siekierczynie

z

siedzibą

Siekierczyna

67E,

33-192

Bruśnik.

2.Okres realizacji zadania : od 01.06.2022 do 31.12.2022.
3.Projekt skierowany jest do seniorów z Klubu Seniora w Siekierczynie oraz dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Siekierczynie z filią w Falkowej.
4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, szczegółowe informacje oraz rozstrzyganie spraw
nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich
w Siekierczynie w porozumieniu z koordynatorem projektu.

§2
REALIZACJA PROJEKTU
1. Celem projektu jest aktywizacja i integracja 30 seniorów (z Klubu Seniora w
Siekierczynie) oraz 70 dzieci z gminy Ciężkowice (z SP Siekierczyna) w kierunku
zachowania wartości kulturowych regionu poprzez realizację warsztatów ceramicznych i

stworzenie wystawy ceramicznych obrazów, realizację warsztatów teatralnych i finałowego
spektaklu „humorystycznie” odnoszącego się do kultury regionu, realizację ciekawych
wyjazdów edukacyjno-integracyjnych, realizację warsztatów ogrodniczo-zielarskich wraz z
zaplanowaniem i obsadzeniem terenu przy wiejskiej świetlicy, współtworzenie wiklinowej
architektury w ciągu 7 miesięcy realizacji projektu czyli do 31.12.2021 r.
2. W ramach realizacji projektu przewidziano działania:
-warsztaty ceramiki artystycznej dla min.15 seniorów i min.10 dzieci, w nowej odsłonie –
stworzymy wielkoformatowe obrazy ceramiczne, które będą częścią „wędrującej wystawy”,
obrazy ceramiczne będą wystawione w Domu Ludowym w Siekierczynie, w budynku
Ratusza w Ciężkowicach, w jednej z bibliotek na terenie gminy,
- warsztaty teatralne dla min.15 seniorów z gminy Ciężkowice – do współpracy zaprosimy
seniorów z kluby seniora, który przez czas pandemii bardzo ograniczył swoją aktywność, w
przygotowywany spektakl wplecione zostaną taniec, śpiew, ale też i lokalne obyczaje,
rękodzieło, scenariusz spektaklu będzie oparty o własne pomysły seniorów, być może
inspiracją będzie jakaś legenda lub powiastka ludowa, spektakl zostanie wystawiony w
trakcie „Wieczoru z seniorem”, będzie to wydarzenie otwarte dla mieszkańców, rodzin
beneficjentów,

uczniów

Szkoły

Podstawowej

w

Siekierczynie,

do

pomocy

w

przygotowaniach spektaklu zaprosimy też wolontariuszy z SP Siekierczyna,
- warsztaty ogrodniczo – zielarskie dla min.15 seniorów wraz z zakupem sadzonek i
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej – terenu przy Domu Ludowym w Siekierczynie,
gdzie będą odbywać się zajęcia, przy pracach porządkowych, sadzeniu roślin i pracach
pielęgnacyjnych weźmie udział min.15 młodych wolontariuszy z SP w Siekierczynie,
- współtworzenie 2 wiklinowych szałasów jako ogólnodostępnej architektury wiklinowej,
która będzie umiejscowiono w Parku Zdrojowym w Ciężkowicach. Wiklinowa architektura
powstanie przy udziale i koordynacji artystów – żywej pracowni rękodzieła. Będzie to
wspólna twórcza praca seniorów i dzieci oraz młodzieży z SP Siekierczyna. W tworzeniu
weźmie udział min. 15 seniorów i min. 15 dzieci.

- pakiet motywacyjny dla 30 seniorów to: wybranie badanie lekarskie wg zapotrzebowania,
uzgodnionego z seniorami uczestniczącymi w projekcie, wycieczka edukacyjno-rekreacyjna
do Sandomierza, wyjazd do teatru na wybrany przez seniorów spektakl.
- pakiet motywacyjny dla dzieci – edukacyjny 2-dniowy wyjazd dla starszych uczniów min.40
dzieci (kl.IV-VIII) z SP Siekierczyna z filią w Falkowej + 5 opiekunów do Warszawy – aby
zachęcić dzieci do kreatywnego odbioru wizyty w stolicy, ogłosimy dla uczestników konkurs
pn. „To ja, Warszawa” na najciekawszą fotografię obrazującą to, jak młodzi widzą Warszawę
(najciekawsze

wydrukowane

wielkoformatowe

zdjęcia

prezentowane

będą

w

SP

Siekierczyna). Młodsze dzieci zaproszone zostaną na wyjazd do Centrum Bajki w Pacanowie
(min.30 dzieci w z kl.I-III). Dla młodszych dzieci zaplanowano konkurs plastyczny pn.
"Nasze legendy włóż między bajki" - konkurs będzie promował poznanie licznych lokalnych
legend i zobrazowanie ich dowolną techniką, jakby to były współczesne bajki dla dzieci.
3. Udział w poszczególnych zajęciach po zakwalifikowaniu do projektu jest obowiązkowy,
usprawiedliwienie nieobecności następuje w uzasadnionych przypadkach.
4. Zajęcia odbywać się będą w wyznaczanym miejscu (odpowiednia sala, zaplecze sanitarne),
czas trwania pojedynczych zajęć, godziny rozpoczęcia zajęć czy terminy będą konsultowane
na bieżąco z uczestnikami.

§2
ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU
1. Projekt skierowany jest do 30 seniorów z terenu Gminy Ciężkowice (z Klubu Seniora w
Siekierczynie) oraz 70 dzieci z gminy Ciężkowice (z SP Siekierczyna).
2. Rekrutacja dla wskazanych wyżej grup ma charakter otwarty.
3. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich osób chcących wziąć udział
w projekcie.
4. Rekrutację i weryfikację kart zgłoszeń dokonuje Koordynator projektu w porozumieniu z
członkiem Zarządu KGW Siekierczyna.
5. Rekrutacja chętnych odbywać się będzie w terminie od 15 czerwca 2022 roku do 19
czerwca 2022 roku do godziny 15.00 poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza

zgłoszeniowego (zał.1 do regulaminu) w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w
Siekierczynie, Siekierczyna 67E lub w biurze Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Siekierczynie.
6. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w czytelny sposób i podpisany.
7. Lista osób zakwalifikowanych do projektu formułowana będzie w oparciu o spełnianie
kryteriów formalnych oraz kolejność zgłoszeń.
8. Sformułowanie w/w listy i powiadomienie o zakwalifikowanych do udziału w projekcie
odbędzie się w dniach 20 czerwca 2022 r.
9. Chętni do udziału w projekcie, uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczają, że dane zawarte w
formularzach zgłoszeniowych są zgodne z prawdą, zapoznali się z regulaminem rekrutacji do
projektu i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń.

§3
KRYTERIA WYBORU
1. Kryterium formalne:
1/ dzieci w wieku 7-15 lat uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Siekierczynie z filią w
Falkowej
2/ seniorzy z Klubu Seniora w gm. Ciężkowice (należący do klubu min. 1 mies. od momentu
powstania klubu w 2018 r.).
3. O zakwalifikowaniu do działań decydować będzie spełnianie w/w kryteriów formalnych
oraz kolejność zgłoszeń.
4. Lista rezerwowych zostanie utworzona w momencie, gdy do projektu zgłosi się więcej
chętnych, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w
działaniach. Będą oni włączeni do projektu w przypadku rezygnacji z uczestnictwa przez
osoby wcześniej zakwalifikowane. Możliwe będzie zakwalifikowanie nieznacznie większej
liczby osób przy uzgodnieniu z Zarządem KGW Siekierczyna oraz prowadzącymi zajęcia.

5. Wszelkie dane osobowe przekazywane Kołu Gospodyń Wiejskich w Siekierczynie w
procesie rekrutacji są chronione prawem i wykorzystywane jedynie w celach realizacji
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

§4
ZASADY UCZESTNICTWA
1.Uczestnik projektu zobowiązuje się (w imieniu niepełnoletnich jego prawni opiekunowie)
regularnie

uczestniczyć

w

oferowanym

wsparciu,

a

powody

nieobecności

będą

usprawiedliwiane.
2.Koszt oraz organizację dojazdu do miejsca realizacji zajęć uczestnik projektu zobowiązuje
się pokryć i zorganizować we własnym zakresie (w imieniu niepełnoletnich jego prawni
opiekunowie).
3. Beneficjenci projektu mają obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych
niezbędnych dokumentów potwierdzających osiągnięcie rezultatów określonych w projekcie.
4. Beneficjent wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oświadcza, że jest
świadomy, iż zbierane dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do potrzeb
przeprowadzenia procesu rekrutacji, promocji i monitoringu działań, kontroli w ramach realizowanego
projektu /w szczególności prowadzone przez Narodowy Instytut Wolności monitoring,

kontrola i ewaluacja/.
5. Zgodnie z art. 4 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych: „przetwarzanie” oznacza
operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych
osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie,
utrwalanie,

organizowanie,

porządkowanie,

przechowywanie,

adaptowanie

lub

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, zaś zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO: „administrator”

oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który
samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Uczestnik Projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego regulaminu.
2.Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczęszczania na wszystkie zajęcia przewidziane w
ramach realizacji Projektu.
3.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany
Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
4.Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
5.Ostateczną interpretację Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do Organizatora.
6.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2022 roku.

