
 
 

 

Projekt współfinansowany z funduszy norweskich w ramach pomocy finansowej dla Polski przez kraje EFTA i EOG 

 

REGULAMIN PROJEKTU  

SZKOLNE KLUBY SIATKARSKIE – DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI! 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie SZKOLNE KLUBY 

SIATKARSKIE – DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI!, realizowanym w ramach Programu Fundusz 

Stypendialny i Szkoleniowy, którego Operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 43. 

2. Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego z siedzibą 

w Szczecinie przy ul. Hożej 3. 

3. Instytucją partnerską jest Hafstad Vidaregaande Skule w Forde 6800, Vestlandet, Norwegia. 

4. Biuro projektu  mieści się w Szczecinie przy ul. Hożej 3. 

5. Projekt jest współfinansowany z funduszy norweskich: Mechanizmu Finansowego EOG 

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

6. Okres realizacji projektu: 04.03.2014 r. – 29.02.2016 r. 

7. Zasięg projektu: Miasto Szczecin. 

8. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 osób, spełniających kryteria uczestnika 

o których mowa w § 4. 

 

§ 2 

Cel i założenia projektu 

 

1. Celem ogólnym projektu SZKOLNE KLUBY SIATKARSKIE – DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI! 

jest wymiana doświadczeń w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej, w wyniku której zostanie 

wprowadzony innowacyjny trening zawierający elementy kinezjologii sportowej, ukierunkowanej 

na osiągnięcie równowagi fizycznej w obszarze mentalnym i percepcyjnym, a także zostanie 

stworzony innowacyjny program treningowy w formie poradnika multimedialnego 

z wykorzystaniem technologii IT. 
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2. Cel ogólny zostanie zrealizowany przez osiągnięcie celów szczegółowych, takich jak: 

a) wspieranie dialogu międzykulturowego, 

b) popularyzację zdrowego stylu życia, 

c) doskonalenie umiejętności IT, 

d) podniesienie kompetencji językowych, 

e) pogłębienie wiedzy o historii i kulturze kraju partnerskiego, 

f) doskonalenie umiejętności pracy w zespole, 

g) rozbudzanie przestrzegania zasad gry fair play. 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 3 

Zakres wsparcia 

 

1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 

a) udział w profesjonalnym treningu siatkarskim z elementami kinezjologii sportowej 

(300 godzin), 

b) udział w warsztatach z kinezjologii sportu (15 godzin), 

c) udział w warsztatach z fizjoterapii (15 godzin), 

d) udział w warsztatach z dietetykiem (15 godzin), 

e) udział w warsztatach z psychologiem sportu (15 godzin), 

f) udział w warsztatach doskonalących umiejętności w IT (15 godzin), 

g) udział w obozie sportowym (7 dni), 

h) udział w wymianie młodzieży – pobyt w Norwegii (8 dni). 

2. Uczestnicy projektu podczas warsztatów mają zapewniony poczęstunek, podczas obozu 

i wymiany młodzieży – pełne zakwaterowanie, wyżywienie i transport. 

 

§ 4 

Uczestnicy Projektu 

 

1. Projekt skierowany jest do następującej grupy osób: 

a) 20 uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinie, 

b) wiek uczestników:  16 – 19  lat, 

c) uczniowie trenujący piłkę siatkową. 

 



 
 

 

Projekt współfinansowany z funduszy norweskich w ramach pomocy finansowej dla Polski przez kraje EFTA i EOG 

§ 5 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem 

oraz złożenie kompletu dokumentów: 

a) Zgody rodzica na udział dziecka w projekcie, 

b) Zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

c) Oświadczenia o stanie zdrowia, 

d) Kontrakt o współpracy w ramach działań projektowych. 

2. Pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 

 

§ 6 

Zasady kwalifikacji Uczestników 

 

1. Kwalifikacja Uczestników dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną złożoną z 3 członków 

zespołu projektowego: dwóch nauczycieli-trenerów piłki siatkowej i dyrektora szkoły. 

2. Rekrutacja odbędzie się w terminie: 04.03.2014 r. – 14.03.2014 r. 

3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników, biorąc pod uwagę: 

a) osiągnięcia sportowe w zakresie piłki siatkowej, 

b) wyniki w nauce, 

c) frekwencję szkolną, 

d) zachowanie uczniów, 

e) kompletność i poprawność formalną dokumentów wymienionych w § 5. 

4. Do udziału w projekcie uczestnicy będą kwalifikowani wg spełnienia wymagań Komisji 

Rekrutacyjnej. 

5. Do projektu zostanie zakwalifikowanych w sumie 20 osób – uczniów Zespołu Szkół nr 5. 

6. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w § 6 pkt. 3 

przewyższy liczbę 20 miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa. 

7. Lista rezerwowa będzie tworzona wg spełnienia warunków rekrutacji. 

8. W przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników na jego miejsce zostanie zakwalifikowana 

pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

9. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. 
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§ 7 

Organizacja zajęć 

 

1. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Beneficjenta w Szczecinie przy ul. Hożej 3. 

2. Zajęcia odbędą się w 2 grupach po 10 osób. 

3. Zajęcia będą odbywały się w godzinach ustalonych z uczestnikami projektu i ich rodzicami. 

4. Każdy Uczestnik jest zobligowany do uczestniczenia w co najmniej 90% wszystkich zajęć. 

Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do ukończenia zajęć. Zajęcia opuszczone, przekraczające 

10% dopuszczalnej nieobecności, muszą zostać usprawiedliwione zgodnie z zasadami, o których 

mowa w § 7 pkt. 5. 

5. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie od rodziców 

i dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności (maksymalna procentowa 

absencja uczestników – 10% nieobecności nieusprawiedliwionych). 

 

§ 8 

Zasady monitoringu Uczestników 

 

1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. 

W tym celu każdy prowadzący musi sprawdzić obecność i zanotować ją na liście obecności. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa 

w projekcie oraz po jego zakończeniu w celu zbadania stopnia zadowolenia z uczestnictwa 

w projekcie oraz ankiet monitorujących rezultaty zajęć. 

3. Informacje, o których mowa w punktach 1 i 2, będą wykorzystywane do wywiązania się 

Beneficjenta z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Operatora. 

 

§ 9 

Obowiązki Uczestników 

 

1. Uczestnicy zobowiązani są do: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

b) punktualne przychodzenie na zajęcia, 
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c) rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenera, 

d) poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w § 8. 

 

§ 10 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

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 w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników w przypadku 

naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego 

w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika, trenera 

bądź pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu, 

a także w przypadku opuszczenia przez uczestnika powyżej 10% zajęć i niedostarczenia 

usprawiedliwienia swoich nieobecności. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu 

jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 6. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu. 

2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” należy do Zespołu Szkół nr 5 w oparciu 

o wytyczne dla instytucji biorących udział we Współpracy Instytucjonalnej w ramach Programu 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. 

3. W przypadku zmiany ww. wytycznych Zespół Szkół nr 5 zastrzega sobie prawo zmiany 

niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu. 

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 04.03.2014 r. 

 

 


