Załącznik nr 3
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
§1
Informacje ogólne
1. Powszechna nauka pływania realizowana jest w ramach projektu „ Umiem pływać”.
2. Projekt „Umiem pływać” współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Ministerstwo
Sportu i Turystyki oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu województwa pomorskiego
3. Projekt „Umiem pływać” realizowany jest przez Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku ul.
Szczecińska 99 zwany dalej Operatorem.
4. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020
5. Projekt zakłada zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, w których przy realizacji zajęć nie przewiduje się pobierania
jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć.
6. Projekt zakłada podział na dwa cykle zajęć:
1) cykl trwający od marca do czerwca 2019 r.
2) cykl trwający od września do 7 grudnia 2019 r.
7. Szkoła zobowiązuje się do utworzenia dowolnej liczby grup złożonych z maksymalnie 15 osób.
8. W uzasadnionych przypadkach Operator projektu zastrzega sobie prawo do decydowania o ilości grup przystępujących do
projektu z danej szkoły.
9. Zajęcia będą przeprowadzane w terminach i miejscach wskazanych przez Operatora. Harmonogramy zostaną podane do
wiadomości Dyrekcji szkoły i Uczestników.
10. Operator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca prowadzenia zajęć przed rozpoczęciem lub w czasie trwania
projektu z istotnych przyczyn niezależnych od Operatora. O zmianie szkoły zostaną poinformowane w formie pisemnej
(drogą e-mailową lub faksem).
11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nie zrealizowanie zajęć z przyczyn wynikłych ze zdarzeń losowych,
niezależnych od Operatora.
12. Operator ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w trakcie zajęć na pływalni.
13.Operator zobowiązuje się do zawarcia polisy ubezpieczenia NNW uczestników.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa:
1) podstawowe założenia, zasady uczestnictwa oraz rekrutacji Szkół Podstawowych do projektu „Umiem pływać” zwanych
dalej „Zgłaszającym”
2) prawa i obowiązki Uczniów biorących udział w projekcie, zwanych dalej „Uczestnikami”.
§3
Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. Warunkiem uczestnictwa dzieci z danej gminy jest jej wkład własny niezbędny do realizacji zadania w postaci kosztów
stałych w wysokości 2200,00 zł brutto za grupę 15-osobową. Jednocześnie mniejsza liczba dzieci w grupie nie powoduje
zmniejszenia kwoty kosztów stałych. Ponadto Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązuje się do pokrycia
rzeczywistych kosztów dojazdu i wynajęcie pływalni, pomniejszonych o kwotę dofinansowaną przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w wysokości 190,00 zł na osobę
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie:
1) Zgłoszenia (Załącznik nr 1)
2) Formularza Uczestnictwa (Załącznik nr 2)
3) Oświadczenie zapoznania się i przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Umiem pływać” podpisanego przez
Przedstawiciela Gminy oraz Dyrekcję Szkoły biorącej udział w projekcie (Załącznik nr 3).
4) Rejestru uczestników grupy (Załącznik nr 4).
5) Deklaracji uczestnictwa udziału w projekcie podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych Uczestników (Załącznik
nr 5).
3. Wzory dokumentów rekrutacyjnych do pobrania na stronie http://www.wopr.slupsk.pl.
§4
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do osiągnięcia wymaganej liczby osób określonej warunkami Projektu.
2. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność wpływu kompletu dokumentów, o których mowa w §3 pkt. 2. do
biura Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk w formie papierowej
odpowiednio opieczętowanej i podpisanej przez władze gminy (czyli nie e-mailowej i nie telefonicznej).
3. Po dokonaniu kwalifikacji Uczestników, JST otrzyma od Operatora umowę porozumienia.
4. Umowa oraz wymagane załączniki do niej muszą być wypełnione drukowanymi literami i czytelnie podpisane we
wskazanych miejscach, a pozostałe strony parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji.
5. Złożone przez Zgłaszającego dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
6. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć dla 800 dzieci, jednak przy dużej ilości zgłoszeń Operator zastrzega sobie prawo
do ograniczenia liczby dzieci z danej gminy, w celu umożliwienia objęcia projektem jak największej liczby Gmin z
województwa pomorskiego.
7. Zgłaszającym, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w Projekcie nie przysługuje prawo odwołania.
Zadanie publiczne z zakresu Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim w roku 2019. Program
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego , Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorządy Gminne.
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8. Informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych posłużą wyłącznie dla celów realizacji Projektu zgodnie z
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§5
Kwalifikacja uczestników na zajęcia
1. Weryfikacji formalnej dokumentów dokona komisja kwalifikacyjna zwana dalej „Komisja”: Zarząd Słupskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2. Komisja dokona kwalifikacji uczestników na podstawie kompletu złożonych dokumentów o których mowa w §3 ust. pkt.
2. złożonych w formie papierowej.
3. W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowane Jednostki Samorządu Terytorialnego, nie posiadające krytej
pływalni na własnym terenie, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do projektu będą kwalifikowane Jednostki Samorządu Terytorialnego o niskim statusie
społecznym.
§6
Prawa i obowiązki Uczestników Projektu
1. Uczestnik ma prawo do:
a) Udziału w zajęciach
b) Zgłaszania uwag i oceny zajęć
2. Uczestnik ma obowiązek
a) Systematycznie uczestniczyć w zajęciach
b) Słuchać poleceń opiekunów i instruktorów
c) Punktualnie stawiać się w miejscu zbiórki
d) Powrotu po zakończonych zajęciach na miejsce zbiórki
e) Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego
3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i z miejsca zbiórki.
4. Miejscem zbiórki oraz odjazdów i przyjazdów autokarów będą miejsca przy szkole wyznaczone przez Dyrekcję szkoły.
§7
Skreślenie z listy uczestników
1. Skreślenie z listy uczestników może nastąpić w przypadku
a) Opuszczenia więcej niż 6 jednostek zajęć w całym cyklu projektu.
b) Powtarzających się zachowań uczestników zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
2. W przypadku skreślenia z listy uczestników istnieje możliwość zamiany na innego ucznia, jednak nie później niż w 5
jednostce prowadzenia zajęć.
§8
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje na temat projektu są dostępne w biurze Słupskiego WOPR.
2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy
pisemnej.
3. Regulamin i/lub jego ewentualne aktualizacje obowiązują przez cały okres realizacji Projektu.
4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie biura Operatora Projektu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Operator Projektu.
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać” i w pełni akceptuję jego postanowienia.

Zadanie publiczne z zakresu Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim w roku 2019. Program
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego , Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorządy Gminne.

