Lublin, 23.06.2014r.
Regulamin projektu
„Kropla drąży skałę. Innowacyjny program edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży
2014”
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§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wyprawach szlakiem kultury, w ramach
projektu „Kropla drąży skałę. Innowacyjny program edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży
2014”. Projekt realizowany jest w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na rok 2014 – Edukacja kulturalna, na podstawie dofinansowania przyznanego
przez MKiDN.
Organizatorem projektu jest Fundacja Równych Szans Pacynka z siedzibą w Lublinie
20-539, ul. Dziewanny 27/1.
Biuro projektu mieści się w siedzibie Fundacji.
Okres realizacji projektu: 01.06.2014 – 31.12.2014.
W ramach działania wsparciem objętych zostanie 45 osób – bezpośrednich uczestników
projektu, na podstawie kryteriów określonych w § 2 niniejszego Regulaminu.
Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
§2
Uczestnicy projektu, kryteria uczestnictwa i zasady rekrutacji
Działanie skierowane jest do osób spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów
(wymagania formalne):
a/ zamieszkiwanie na terenach wiejskich województwa lubelskiego;
b/ uczęszczanie do IV-VI klasy szkoły podstawowej lub I-III gimnazjum;
c/ pochodzenie z rodziny o niskim statucie materialnym i korzystanie z pomocy opieki
społecznej;
d/ pochodzenie z rodziny zastępczej;
d/ niepełnosprawność.
Dodatkowe kryteria pierwszeństwa udziału to:
a/ sprzężenie ww. utrudnień;
b/ kolejność zgłoszeń.
Warunkiem uczestnictwa w działaniu jest ponadto zapoznanie się rodziców/opiekunów
prawnych młodzieży z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie załączników w postaci Karty
kwalifikacyjnej i podpisanego Regulaminu wycieczki (dostępne na stronie internetowej projektu
oraz w biurze projektu) i dostarczenie go na adres biura projektu w terminie. Formularz
rekrutacyjny wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny kandydata.
Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły w okresie 15.09.2014 – 15.10.2014 bądź
(w przypadku zbyt małej liczby chętnych) do momentu zrekrutowania zakładanej liczby osób
(45os.).
Kwalifikacja uczestników dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną, złożoną z dwóch osób.
Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich spełniających kryteria, o których mowa
w punkcie 1 niniejszej sekcji.
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7. W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających wymagania formalne przekroczy 45os.,
utworzone zostaną listy rezerwowe (max 6 os.)
8. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu (ul. Dziewanny 27/1, 20-539 Lublin)
osobiście bądź drogą pocztową (decyduje data wpływu do Fundacji). Dokumenty można także
składać w placówkach wskazanych na stronie internetowej projektu (miejsca użyteczności
publicznej) w sekcji Rekrutacja.
9. Osoby, które złożą nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne zgłoszenia, zostaną wezwane
telefonicznie do uzupełnienia ich we wskazanym terminie. Brak możliwości kontaktu z
kandydatem (brak danych do kontaktu tel., uporczywe nieodbieranie tel., itp.) skutkować
będzie odrzuceniem zgłoszenia.
10. Ostateczną braną pod uwagę datą zgłoszenia jest data złożenia prawidłowo wypełnionych i
kompletnych dokumentów.
11. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie www projektu oraz
przesłana mailowo na adresy wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
12. Opiekun prawny osoby, która zakwalifikowała się do udziału w projekcie, podpisuje Deklarację
uczestnictwa w projekcie, dostarczoną przez Organizatora w dniu przystąpienia do projektu.
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§3
Zakres wsparcia i zasady organizacji wsparcia
Każdy uczestnik weźmie udział w następujących formach wsparcia:
a/ wyprawa szlakiem kultury województwa lubelskiego;
b/ udział w wybranym warsztacie tematycznym (malarstwo, teatr, rzeźba);
c/ udział w wydarzeniu artystycznym (spektakl teatralny, opera, koncert, itp.).
Warsztaty i wydarzenia artystyczne odbędą się w Lublinie.
Organizator zapewnia organizację trzech 15-osobowych wycieczek.
Organizator zapewnia stałą opiekę przez wykwalifikowanych opiekunów, wyżywienie (obiad,
kolacja), transport z i na miejsce zbiórki.
Wycieczki odbędą się w listopadzie, w sobotę lub niedzielę. Dokładny dzień uzależniony jest od
odbywających się wydarzeń artystycznych.
§4
Zasady monitoringu i obowiązki uczestników
W ramach realizacji projektu prowadzony jest bieżący monitoring działań zaplanowanych
w projekcie.
Uczestnicy projektu oraz ich opiekunowie prawni są zobowiązani do współdziałania
z organizatorem projektu w zakresie działań podejmowanych dla potrzeb monitorowania
projektu.
Na potrzeby ewaluacji projektu uczestnicy zobowiązani są do wypełniania kwestionariuszy
ankiet przygotowanych przez Organizatora, uczestnictwa w testach sprawdzających poziom
wiedzy i umiejętności w czasie trwania wycieczki oraz uczestnictwa w formach monitoringu
prowadzonych przez inne instytucje uczestniczące w realizacji Programu MKiDN, również po
zakończeniu realizacji projektu.
Obowiązki uczestników projektu i ich opiekunów prawnych:
- przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu wycieczki (uczestnik i opiekun);
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- uczestniczenie w pełnym zakresie w zajęciach i atrakcjach przewidzianych programem
wycieczki (uczestnik);
- poddawanie się monitoringowi zgodnie z zapisami niniejszej sekcji (uczestnik i opiekun);
- przestrzeganie zasad współżycia społecznego (uczestnik i opiekun);
- w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej udział w projekcie po otrzymaniu
informacji o zakwalifikowaniu się do projektu, złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie
wraz z wyjaśnieniem przyczyn (opiekun).

§5
Obowiązki Organizatora:
- organizacja 3 wycieczek dla 45 osób
- zapewnienie transportu, wyżywienia (obiad, kolacja), ubezpieczenia, opieki w trakcie trwania
wycieczki, kadry prowadzącej, przewodnika, niezbędnych materiałów do udziału w warsztatach
oraz biletów wstępu na wydarzenia artystyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozów w przypadku nieotrzymania dofinansowania
na ten cel ze środków Programu MKiDN lub cofnięcia decyzji o dofinansowaniu.
§6
Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach
i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna
prawnego uczestnika/czki projektu.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać
z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez
uczestnika/czkę
ani
opiekuna
prawnego
w
momencie
rozpoczęcia
udziału
w projekcie.
§7
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora projektu.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Fundacji Równych Szans Pacynka
w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu MKiDN
3. W przypadku zmiany wyżej wymienionych wytycznych bądź jeśli zaistnieje taka konieczność
Fundacja Równych Szans Pacynka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie
trwania projektu.
4. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej projektu.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.06.2014r.
Załączniki:
1. Karta kwalifikacyjna uczestnika projektu.
2. Regulamin wycieczki edukacyjnej.
3. Program wycieczki edukacyjnej.
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