REGULAMIN UCZESTNICTWA DZIECI w WIEKU PRZEDSZKOLNYM
W PROJEKCIE WSPÓLNA MISJA - WSPÓLNY ROZWÓJ

§ 1 Informacje o projekcie
1. Projekt „WSPÓLNA MISJA - WSPÓLNY ROZWÓJ” realizowany jest przez wnioskodawcę
Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w partnerstwie z Miastem
Stołecznym Warszawa/Dzielnica Targówek m.st. Warszawy w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, III Oś priorytetowa: Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Celem głównym projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji kluczowych odpowiadających
potrzebom rynku pracy osób - dzieci uczestniczących w zajęciach z zakresu edukacji
prozdrowotnej prowadzonych w ramach projektu dotyczącego rozwoju oferty uczelni z zakresie
realizacji trzeciej misji. Realizacja zadania będzie odbywała się poprzez organizację zajęć
ruchowych wspomagających edukację prozdrowotną dzieci w wieku 5-6 lat.
3. Biuro Projektu znajduje się w AWF Warszawa ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa, czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
4. Okres realizacji projektu 1.07.2019 r. – 31.07.2020 r.
5. Projekt skierowany jest do 225 dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do przedszkoli
w dzielnicy Targówek w Warszawie.
6. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków
krajowych.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz uczestnictwa w projekcie
„WSPÓLNA MISJA - WSPÓLNY ROZWÓJ”
2. Wsparciem zostanie objętych łącznie 225 dzieci w wieku przedszkolnym 5-6 lat z przedszkoli
zlokalizowanych w dzielnicy Targówek.
3. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia:
a) rozwijania kluczowych kompetencji dzieci poprzez gry i zabawy ruchowe z elementami
gimnastyki korekcyjnej (25 os.. x 3 gr. x 35 h zajęć)
b) rozwijania kluczowych kompetencji dzieci poprzez gry i zabawy ruchowe z elementami
akrobatyki (25 os.. x 3 gr. x 35 h zajęć)
c) rozwijanie kluczowych kompetencji dzieci poprzez sporty walki (25 os.. x 3 gr. x 35 h zajęć).
4. Programy zajęć dla dzieci zostaną przygotowane przez specjalistów – nauczycieli AWF
Warszawa, którzy będą prowadzili zajęcia z dziećmi w ciągu roku szkolnego (łącznie 35 godzin
dydaktycznych dla każdej grupy).
§ 3 Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikami projektu będą dzieci w wieku 5-6 lat, które uczęszczają do przedszkoli w dzielnicy
Targówek i których rodzice/opiekunowie wyrażą zgodę na uczestnictwo w zajęciach ruchowych.
Zajęcia będą prowadzone na terenie AWF Warszawa w obiektach sportowych uczelni.
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2. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, decyzję o uczestnictwie dzieci podejmują rodzice/
opiekunowie dzieci.
3. Podpisanie deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach wiąże się z koniecznością udziału w nich
przez cały okres wsparcia tj. od września 2019 r. do czerwca 2020 r.
4. Rezygnacja z udziału w projekcie może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach:
a) długoterminowa niezdolność do uczestnictwa w zajęciach ruchowych potwierdzona opinią
lekarza,
b) absencja na zajęciach w przedszkolu spowodowana sytuacją rodzinną.
c) rezygnacja z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
5. Grupy dzieci będą dowożone na zajęcia 1 raz w tygodniu. Zajęcia ruchowe będą realizowane
w terminie od października 2019 r. do czerwca 2020 r., łącznie 35 godzin dla każdej grupy.
6. Terminy i godziny zajęć zostaną podane po uprzednim ustaleniu z Organizacją Toku Studiów
AWF Warszawa w nowym roku szkolnym 2019/20 - we wrześniu 2019 r.
7. Rekrutacja na zajęcia ruchowe dla dzieci rozpocznie się od 1 lipca 2019 r. i będzie trwała do
15 września 2019 roku lub przyjęcia zgłoszeń, od co najmniej 250 kandydatów.
8. Wykaz dokumentów rekrutacyjnych:
a) formularz zgłoszenia przedszkola do projektu,
b) formularz rekrutacyjny dziecka wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie,
c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych.
9. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są pod adresem internetowym
www.targowek.waw.pl w zakładce Fundusze Europejskie.
§ 4 Sposób przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia (komplet dokumentów, jak podano w § 3 pkt. 8) przyjmowane są w Biurze Partnera
Projektu, Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, pokój 308 C.
§ 5 Procedury rekrutacji
1. Procedura rekrutacji uczestników składa się z dwóch etapów – przyjmowania zgłoszeń od
przedszkoli i wewnątrzprzedszkolnej procedury kwalifikacji dzieci do projektu.
2. W pierwszym etapie rekrutacji przyjmowane są od dyrektorów przedszkoli, do dnia 11 lipca
2019 roku do godz. 10 zgłoszenia minimum 22 maksymalnie 28 osobowych grup dzieci w wieku
5-6 lat (formularz zgłoszenia przedszkola).
3. Po zamknięciu listy zgłoszeń, w dniu 11 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek
zostanie, poprzez losowanie, ustalona kolejność przyjmowania dokumentacji uczestników
projektu spośród zgłoszonych przez przedszkola grup z numerem 1, następnie grup zgłoszonych
z numerem 2, kolejno grup zgłoszonych z numerem 3, i tak dalej aż do wyczerpania listy
wszystkich zgłoszeń.
4. Przedszkola uczestniczące w projekcie dostarczają do dnia 13 września 2019 roku formularze
rekrutacyjne dzieci wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie.
5. Z przedszkoli zgłoszonych do projektu zostaną w kolejności wylosowanych grup
zakwalifikowane do udziału w projekcie dzieci, które dostarczą wszystkie wymagane dokumenty
i spełnią kryteria określone w niniejszym Regulaminie, przy uwzględnieniu limitów wskazanych
w § 2.
6. W wyniku rekrutacji zostanie utworzona lista zakwalifikowanych uczestników.
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zajęć rodzic/opiekun
uczestnika zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji z podaniem przyczyny rezygnacji.
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8. W przypadku rezygnacji dziecka z zajęć zwolnione miejsce będzie proponowane dzieciom
z przedszkola, w którym wystąpiła rezygnacja, zgodnie z przyjętą w danym przedszkolu
procedurą kwalifikacji dzieci do projektu.
§ 6 Obowiązki uczestnika projektu
Rodzice/opiekunowie dziecka - uczestnika projektu zobowiązani się do:
1. Złożenia pełnego zestawu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, aktualnych i zgodnych ze
stanem faktycznym
2. Zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie na potrzeby projektu danych osobowych i wyrażenia zgody
na wykorzystanie wizerunku w celu dokumentowania i informowania o projekcie.
4. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania zajęć.
5. Bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego
dalszy udział w projekcie.
6. Usprawiedliwiania nieobecności w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia, przy czym
usprawiedliwiane będą tylko nieobecności wynikające z przyczyn niezależnych od
rodzica/opiekuna uczestnika projektu, uzasadnionych i udokumentowanych w odpowiedni
sposób – w szczególności na skutek choroby (udokumentowane kopie zwolnienia lekarskiego),
zdarzeń losowych (udokumentowane pisemnym oświadczeniem)
§ 7 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie
mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, umowa nr. POWR.03.01.00-00.T160/1800 oraz obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie Programu Operacyjnego POWER na lata
2014-2020.
2. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby
było to konieczne z uwagi na zmianę̨ warunków realizacji Projektu, a także w przypadku
pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Zarządzającej.
3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków uczestnictwa w Projekcie uczestnicy
zostaną̨ indywidualnie poinformowani przez Projektodawcę̨ telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. i obowiązuje przez cały okres trwania
Projektu.
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