
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Aktywnie i sportowo w Piotrkowie na filmowo”

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze

środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

(dalej Projekt)

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji uczestników do Projektu.

2. Realizatorem Projektu (Beneficjentem) jest Piotrkowska Fundacja Talentów z siedzibą ul. Okrzei

1C/13; 97-300 Piotrków Trybunalski.

3. Biuro Projektu znajduje się w Piotrkowskiej Fundacji Talentów przy ul. Polna 1; 97-300 Piotrków

Trybunalski.

4. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu.

§ 2

Informacje o Projekcie

1. Projekt pn. „Aktywnie i sportowo w Piotrkowie na filmowo” nr umowy 396/III/2021. jest

finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

2. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2021 r. - 30 czerwca 2022 r.

3. Projekt skierowany jest do 24 dzieci w wieku 8-12 lat, zamieszkałych na terenie miasta Piotrków

Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego, a także ich rodziców/ opiekunów prawnych i dziadków

w liczbie 56 osób.

4. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, których nie obejmuje niniejszy

regulamin, pozostaje w gestii koordynatora projektu.

§ 3

Cele Projektu

1. Cel główny projektu to wsparcie dzieci prezentujących deficyty rozwojowe przejawiające się
nieśmiałością, brakiem asertywności i wiary we własne siły, trudnościami w nawiązywaniu

prawidłowych relacji z rówieśnikami, izolujących się i/lub unikających kontaktów z innymi dziećmi
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lub wykluczonymi z grup rówieśniczych, nieakceptowanych, prześladowanych przez rówieśników,

nadmiernie lękliwych, agresywnych, mających problemy w nauce.

§ 4

Zasady rekrutacji Dzieci

1. W okresie 1 września - 10 września 2021 r. w Piotrkowskiej Fundacji Talentów będzie

prowadzona akcja promocyjno-informacyjna, która obejmować będzie:

a) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu na stronie internetowej fundacji;

b) Rozmieszczenie plakatów reklamujących Projekt w bezpośrednim otoczeniu fundacji, szkołach

podstawowych oraz popularnych miejscach uczęszczanych przez mieszkańców;

2. Dzieci w wieku 8-12 lat, zamieszkałych na terenie miasta Piotrków Trybunalski oraz powiatu

piotrkowskiego będą mogły wziąć udział w następujących formach wsparcia oferowanych w ramach

projektu:

1) Zajęcia sportowe prowadzone dla grupy 24 dzieci w wieku 8-12 lat z częstotliwością 2 razy

w tygodniu po 1 godzinie zegarowej w okresie od września 2021 do czerwca 2022 (średnio 8

godz. zajęć w miesiącu). Obejmować będą: trening ogólny i zajęcia choreograficzne (2 razy

w miesiącu x 2 godz tj. średnio 4 godz w miesiącu) służące przygotowaniu do występu podczas

koncertu "Piotrkowska Przygoda Filmowa", a także wyrównaniu deficytów i zaległości

w przypadku dzieci wymagających dodatkowego wsparcia indywidualnego.

Treningi oparte będą na pedagogice cyrku, która obejmuje takie dziedziny jak akrobatyka,

gimnastyka, żonglerka, ekwilibrystyka i akrobatyka powietrzna. Podczas zajęć dzieci będą
zdobywały sprawność fizyczną, oraz inne nietuzinkowe umiejętności, dzięki którym zyskają nie

tylko zdrowe, zgrabne ciało, ale także pewność siebie, odwagę do występów scenicznych

i otwartość na odkrywanie w sobie nowych talentów. Treningi służyć będą również
przygotowaniu dzieci do udziału w koncercie "Piotrkowska Przygoda Filmowa" opartym na

słynnych utworach muzycznych z filmów które powstały w Piotrkowie Trybunalskim, podczas

którego opowiedziana zostanie przez dzieci nie tylko filmowa ale również powojenna historia

miasta.

2) cykl 10 warsztatów (prowadzonych od 15 września do 24 czerwca , średnio 1 warsztaty

w miesiącu, 10 warsztatów x 6 godz.)) w tym:

1/ Warsztaty z choreografii intuicyjnej dla dzieci - wykorzystujące naturalny ruch dziecka i pozwalające

na stworzenie na jego podstawie choreografii do konkretnego dziecka, rozwijające świadomość
własnego ciała poprzez intuicję, pracę z głosem i oddechem, rozwijanie koordynacji, fizycznej

spontaniczności                      i otwartość umysłu.

2/ Zajęcia aktorskie - mające na celu lepsze poznanie samego siebie, przełamywanie barier, wstydu,

zahamowań.

3/ Warsztaty akrobatyczne – zajęcia z wykorzystaniem ścieżki akrobatycznej łączące zabawę i trening

w celu zwiększenia dokładności ruchów.
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4/ Warsztaty kulinarne (2 spotkania) – prowadzone przez profesjonalnego kucharza finalistę znanego

programu kulinarnego. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania i jego

znaczenia dla ładnego wyglądu, pewności i wiary siebie.

5/ Warsztaty z psychologiem/terapeutą (2 spotkania) – to spotkanie z wykwalifikowanym specjalistą,

dzięki któremu dzieci będą w stanie zdobyć wiedzę na temat znaczenia zdrowia psychicznego oraz

możliwych form szukania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, związanych niejednokrotnie

z okresem dorastania, przełamywaniem wstydu.

6/ Warsztaty z akrobatyki powietrznej w plenerze z wykorzystaniem Stelaża Aerial na kole i na

szarfie – zajęcia mające na celu zachęcenie dzieci do spędzania czasu na świeżym powietrzu, oderwania

ich od smartfonów i komputerów. Warsztaty poprowadzi Mistrzyni Polski, Europy i Świata w Akrobatyce

Powietrznej.

7/ Kontakt improwizacja w tańcu intuicyjnym – zajęcia warsztatowe rozwijające kreatywność,

otwartość, spontaniczność i współpracę. Pobudzają wyobraźnię oraz pozwalają przełamać swoje

ograniczenia, a dodatkowo w połączeniu z tańcem intuicyjnym, wykorzystują naturalną potrzebę ruchu.

8/ Hulaj w ruchu – warsztaty dla rodziców z dziećmi – to zajęcia w ruchu i spontanicznej zabawie

w kontakcie rodzic-dziecko, dzięki której rozwija się inna – głębsza, inspirująca i atrakcyjna dla obojga

forma komunikacji pozawerbalnej. Dzieci poprawiają swoje umiejętności motoryczne, sensoryczne oraz

pewność siebie. Stają się bardziej niezależne.

3. Międzypokoleniowe warsztaty filmowe

Zajęcia będą prowadzone w formie łączącej projekcje filmów realizowanych w Piotrkowie Trybunalskim z

prelekcjami przed pokazami filmów i dyskusja wprowadzającą widzów (dzieci i dorosłych opiekunów/

rodziców/ dziadków) w powojenną historię miasta. Celem zajęć jest pokazanie młodszemu i starszemu

pokoleniu, że Piotrków to miejsce ciekawe, pełne opowieści i kryjące w sobie wiele filmowych tematów.

Warsztaty prowadzone będą według ustalonego planu podanym do wiadomości najpóźniej trzy dni

przed terminem projekcji  (średnio 2 razy w miesiącu)

3. Kryteria rekrutacji dzieci:

a.Formalne

1) Wiek dziecka,

2) Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie miasta Piotrków Trybunalski oraz

powiatu piotrkowskiego,

3) wyrażenie przez rodziców/prawnych opiekunów zgody na udział dziecka/ podopiecznego

w Projekcie poprzez wypełnienie, podpisanie i złożenie w Biurze Projektu KARTY

ZGŁOSZENIOWEJ zawierającej deklarację uczestnictwa dziecka w Projekcie.

B. Merytoryczne decydujące o pierwszeństwie do udziału w Projekcie

1) opinia PPP lub inny dokument potwierdzający dysfunkcje/deficyty/problemy dziecka

+ 1p.

2) wskazanie wychowawcy do udziału  w Projekcie +1 p.

3) uczeń z grupy defaworyzowanej (uczeń zamieszkujący obszar wiejski, uczeń z rodziny

niepełnej, uczeń w pieczy zastępczej, uczeń z rodziny w trudnej syt. materialnej, uczeń w

innej trudnej sytuacji) +1p.
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Powyższe kryteria merytoryczne dają maksymalnie 3 punkty.

1. Wszyscy rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem ich dzieci w Projekcie składają
W siedzibie fundacji osobiście lub na adres mailowy : piotrkowskafundacjatalentow@gmail.com

w terminie do dnia 10 września 2021r. KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ, zawierającą oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i deklarację udziału w Projekcie

(załącznik nr 1 do Regulaminu).

2. KARTA ZGŁOSZENIOWA będzie podstawą do rozpatrywania kandydatury dziecka do udziału
w Projekcie. Z uwagi na fakt, iż dzieci biorące udział w Projekcie są osobami niepełnoletnimi,

formularze muszą zostać podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów.

3. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie w siedzibie fundacji zgodnie z przedstawionym

regulaminem i kryteriami, w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasad równości szans, w tym

płci. Ze względu na specyfikę prowadzonych w ramach projektu zajęć wymagających sprawności

fizycznej, gibkości, koordynacji ruchowej, prawidłowej postawy ciała, motoryki Realizator

zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kwalifikacji dzieci do udziału w wybranych formach

zajęć poprzez sprawdzenie ich poziomu sprawności fizycznej. Kwalifikacja odbędzie się przed

przystąpieniem przez dzieci do pierwszych zajęć.

4. Rekrutacji zgodnie z kryteriami dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna w skład, której wchodzi

Zespół Zarządzający Projektem.

5. Udział w Projekcie odbywa się na zasadzie dobrowolności po wyrażeniu pisemnej zgody

rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Dzieci, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną
wpisane na listę rezerwową z prawem pierwszeństwa w przypadku pisemnej rezygnacji z udziału
w Projekcie innego Uczestnika Projektu.

7. Dzieci zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji z danej formy wsparcia.

W takim przypadku pisemną rezygnację do koordynatora projektu na 7 dni przed rozpoczęciem

danego rodzaju zajęć składa rodzic/prawny opiekun dziecka.

8. W trakcie trwania Projektu rezygnacja uczestnika z udziału w Projekcie jest dopuszczalna jedynie

w przypadkach uzasadnionych, potwierdzonych zdarzeniem losowym, zmianą szkoły lub stanem

zdrowia i wymaga złożenia do koordynatora projektu pisemnej rezygnacji podpisanej

rodzica/opiekuna prawnego  dziecka rezygnującego z udziału w Projekcie.

9. Dziecko zakwalifikowane do Projektu może być skreślone z listy uczestników w następujących

przypadkach:

a. na wniosek trenera prowadzącego odpowiedni typ zajęć w Projekcie uzasadniony

rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w Projekcie,

b. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach powyżej 20% puli godzin

przewidzianych  w ramach określonych zajęć,

c. pisemnej rezygnacji uczestnika.

10. Skreślenia, o którym mowa w pkt. 10, dokonuje koordynator projektu.

11. W przypadku skreślenia z Listy Uczestników Projektu rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany

do niezwłocznego zwrócenia wszystkich otrzymanych w Projekcie materiałów oraz sprzętu (jeśli

dotyczy).

12. Rodzic/opiekun prawny pisemnie potwierdza w KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ zapoznanie się
z niniejszym Regulaminem.
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13. Uczestnik Projektu podpisem na oświadczeniu wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie

danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (RODO)). Dane przetwarzane będą na potrzeby Projektu.

§ 5

Prawa i obowiązki Uczestników Projektu - DZIECI

1. Uczestnicy Projektu mają prawo do:

● bezpłatnego udziału w zajęciach, do udziału w których zostali zakwalifikowani,

● bezpłatnego korzystania z materiałów dydaktycznych oraz sprzętu, służących do

realizacji tych zajęć.

2. Uczestnicy zakwalifikowani do Projektu zobowiązani są do:

● przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu,

● aktywnego, systematycznego udziału w zajęciach przewidzianych w Projekcie

(wymagana frekwencja 80% godzin na wszystkich zajęciach, nieobecności na zajęciach

muszą być usprawiedliwione przez rodziców/opiekunów prawnych),

● przestrzegania zasad zachowania, określonych przez kadrę prowadzącą zajęcia

z uwzględnieniem BHP,

● poddania się diagnozie/badaniu (dotyczy wybranych form wsparcia, w których badanie

jest przewidziane).

§ 6

Zasady rekrutacji RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH I DZIADKÓW

a) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu na stronie internetowej fundacji;

b) rozmieszczenie plakatów reklamujących Projekt w bezpośrednim otoczeniu fundacji, szkołach

podstawowych oraz popularnych miejscach uczęszczanych przez mieszkańców;

1. Rodzice, opiekunowie prawni i dziadkowie dzieci uczestniczących w Projekcie będą mogli wziąć
udział w następujących formach wsparcia:

1) Warsztaty “Hulaj w ruchu” -warsztaty odbęda się jeden raz w okresie projektu i trwać będą 6

godzin. Termin warsztatów zostanie podany nie później niż 3 dni przed ich realizacją

Warsztaty dla rodziców i dzieci- to zajęcia w ruchu i spontanicznej zabawie w kontakcie rodzic-dziecko,

dzięki której rozwija się inna-głębsza, inspirująca i atrakcyjna dla obojga forma komunikacji

pozawerbalnej. Dzieci poprawiają swoje umiejętności motoryczne, sensoryczne oraz pewność siebie.

Stają się bardziej niezależne.

2) Międzypokoleniowe warsztaty filmowe
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Zajęcia będą prowadzone w formie łączącej projekcje filmów realizowanych w Piotrkowie Trybunalskim

z prelekcjami przed pokazami filmów i dyskusja wprowadzającą widzów (dzieci i dorosłych opiekunów/

rodziców/ dziadków) w powojenną historię miasta. Celem zajęć jest pokazanie młodszemu i starszemu

pokoleniu, że Piotrków to miejsce ciekawe, pełne opowieści i kryjące w sobie wiele filmowych tematów.

Warsztaty prowadzone będą według ustalonego planu podawanych do wiadomości najpóźniej trzy dni

przed terminem projekcji  (średnio 2 razy w miesiącu).

2. Kryteria rekrutacji rodziców, opiekunów prawnych i dziadków dzieci uczestniczących w Projekcie:

Formalne:

● Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie miasta Piotrków Trybunalski oraz

powiatu piotrkowskiego,

● wyrażenie zgody na udział w Projekcie poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji

uczestnictwa.

Powyższe kryteria merytoryczne dają maksymalnie 2 punkty.

3. Wszyscy zainteresowani udziałem w Projekcie składają KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (załącznik nr 2

do Regulaminu), zawierającą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych, deklarację udziału w Projekcie przed rozpoczęciem warsztatów.

4. KARTA ZGŁOSZENIOWA będzie podstawą zakwalifikowania rodzica, opiekuna, dziadka dziecka

uczestniczącego w Projekcie do udziału w Projekcie.

5. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie w siedzibie fundacji zgodnie z przedstawionym

regulaminem i kryteriami, w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasad równości szans i w tym

płci.

6. Rekrutacji zgodnie z kryteriami dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna w skład, której wchodzi

Zespół Zarządzający Projektem.

7. Udział w Projekcie odbywa się na zasadzie dobrowolności.

8. Uczestniczka/ uczestnik Projektu pisemnie potwierdza w KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ zapoznanie

się z niniejszym Regulaminem.

9. Uczestniczka/ uczestnik Projektu podpisem na oświadczeniu wyraża zgodę na udostępnianie

i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Dane przetwarzane będą na potrzeby Projektu

§ 7

Prawa i obowiązki Uczestników Projektu - RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH, DZIADKÓW dzieci

uczestniczących w Projekcie

3. Uczestnicy Projektu mają prawo do:

● bezpłatnego udziału w warsztatach,

● bezpłatnego korzystania z materiałów dydaktycznych oraz sprzętu będącego

na wyposażeniu fundacji,
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● otrzymania zaświadczenia albo innego dokumentu poświadczającego udział
w warsztatach.

4. Uczestnicy zakwalifikowani do Projektu zobowiązani są do:

● przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu,

● przestrzegania zasad zachowania, określonych przez kadrę prowadzącą zajęcia

z uwzględnieniem BHP,

● potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez każdorazowe złożenie podpisu na

liście obecności,

● wypełniania ankiet, testów oraz wszystkich dokumentów przewidzianych

w Projekcie,

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą wymagały formy pisemnej aneksu do

Regulaminu

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. Jego aktualna wersja jest dostępna na

stronie internetowej Piotrkowskiej Fundacji Talentów (www.piotrkowskafundacjatalentow.pl)

oraz Tablicy Informacyjnej Projektu w siedzibie fundacji.

Załączniki:
1. KARTA ZGŁOSZENIOWA - DZIECKO (załącznik nr 1)

2. KARTA ZGŁOSZENIOWA - RODZIC, OPIEKUN PRAWNY, DZIADEK (załącznik nr 2)

BIURO PROJEKTU

Piotrkowska Fundacja Talentów ul. Polna1 ; 97 - 300 Piotrków Trybunalski

tel. 667921238, 508 075237

e-mail: piotrkowskafundacjatalentow@gmail.com
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