
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 Klub młodzieżowy  „MŁODZIEŻOWA PRZYSTAŃ”

§ 1

Postanowienie ogólne

1.  Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Młodzieżowa Przystań”.

 2.  Projekt pt. „ Młodzieżowa Przystań” jest realizowany przez Gminę Bytoń w ramach projektu 
grantowego „Wdrażanie strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy 
Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na 
obszarach objętych LSR.  

3.  Projekt realizowany jest na podstawie umowy grantowej nr LGD/PRO/PG-EFS?KM-13.

4.  Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

a) projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Młodzieżowa Przystań”. 

b) realizatorze – należy przez to rozumieć: Gminę Bytoń,

 c) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Klub 
młodzieżowy „Młodzieżowa Przystań”, 

d) uczestniku – należy przez to rozumieć podmiot stanowiący grupę docelową projektu, który wyraził 
chęć udziału w projekcie. 

§ 2

Informacje ogólne o projekcie

1.  Projekt pn. „Młodzieżowa Przystań”, realizowany jest przez Gminę Bytoń. 

2.  Biuro realizatora projektu mieści się pod adresem: Bytoń 72, tel. 54 285 13 17.

3.  Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 roku do 31.01.2020 roku, miejsce realizacji 
projektu: Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu.

4.  Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – edukacyjna młodzieży z terenu Gminy 
Bytoń, zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie nowoczesnych 
metod z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.                                                            
Do celów szczegółowych zaliczamy:                                                                                                                       

 wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;
 pomoc w odkrywaniu potencjału i predyspozycji zawodowych;



 wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;
 kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności 

interpersonalnych i postaw prospołecznych;
 wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;
 zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.

5.  Ogólny nadzór nad przebiegiem i realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 
uregulowane niniejszym regulaminem należy do Realizatora.   

 6.  Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadami polityki równych szans kobiet i mężczyzn                  
i niedyskryminacji.                                                                                                                                                     

7.  Działania projektowe będą realizowane w trosce o zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju, 
nie naruszając istniejącego stanu środowiska naturalnego oraz w oparciu  o poszanowanie dla 
ochrony przyrody, klimatu i zasobów wodnych.

§ 3

Zakres wsparcia w projekcie

1.  W ramach projektu „Młodzieżowa Przystań”, przewidziano dla uczestników następujące formy 
wsparcia:

 warsztaty fotograficzne;
 zajęcia muzyczne;
 zajęcia sportowe;
 warsztaty plastyczne;
 warsztaty rękodzieła – dekoracje bożonarodzeniowe;
 warsztaty malarskie;
 warsztaty psychologiczne;
 wsparcie psychologiczne;
 korepetycje.

2.  Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu jest bezpłatny.

§ 4

Kryteria uczestnictwa w projekcie

W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa                   
i spełniają następujące warunki:

 są osobami  zamieszkującymi obszar LSR  gmina Bytoń;
 są osobami, pochodzącymi z rodzin korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 są osobami, które nie uczestniczą w więcej niż innym projekcie w ramach tego samego 

naboru wniosków ogłoszonych i realizowanych w ramach konkursu ogłoszonego o naborze 
wniosków o powierzenie grantów nr I/RPO/EFS/2018;

 są osobami w wieku 6/7 do 18 roku życia.



§ 5
Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja będzie się odbywała z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych:

 ogłoszenia:
 na stronach: bip urzędu gminy, stronie internetowej  gminy, facebooku;
 poprzez przekazanie informacji o projekcie do GOPS;
 osobiście, przez osoby zaangażowane w rekrutację uczestników.

2. Rekrutacja prowadzona będzie od 1 do 30 kwietna 2019r.

3.  Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.

4.  Osoby z niepełnosprawnościami będą miały swobodny dostęp do szkolenia, czy spotkania.

5.  W ramach działań rekrutacyjnych przewiduje się nabór 14 uczestników (8 kobiet i 6 mężczyzn).

6.  Uczestnicy będą mogli złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze projektu, które mieści się w 
Wiejskim Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Bytoniu lub listownie.

7.  Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie i podpisania przez uczestnika (a 
w przypadku osoby małoletniej rodzica lub opiekuna prawnego) w terminie ustalonym w regulaminie
rekrutacji wymaganych dokumentów:

 formularza zgłoszeniowego;
 oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 umowę uczestnictwa w projekcie;
 zaświadczenie/oświadczenie o kwalifikowalności do udziału w projekcie.

8.  Osoby spełniające wszystkie kryteria rekrutacji, które nie zostaną przyjęte do projektu z powodu 
braku miejsc, zostaną zamieszczone na liście rezerwowej, umożliwiające wejście uczestnikowi do 
projektu w momencie zwolnienie miejsca.

9.  W przypadku większego zainteresowania udziałem w Projekcie, niż przewidywana liczba miejsc, 
przy wyborze kandydatów, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

10.  Osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie powiadomione
osobiście lub telefonicznie.

§ 6
Zasady organizacji działań przewidzianych w projekcie

1. Zajęcia  odbywać się będą w miejscu i czasie podanym przez Realizatora, zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem.

2. O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowanie osobiście ,telefonicznie lub mailowo. 

3.  Realizator zapewnia uczestnikom wszelkie materiały oraz poczęstunek.



4.  Realizator zapewnia uczestnikom projektu miejsce realizacji zajęć spełniające warunki bhp, z 
dostępem do sanitariatów i jeżeli jest to konieczne pozbawione barier architektonicznych.

§ 7
Uczestnictwo w projekcie

1.  Uczestnik spełnia wymagania i jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zapisów Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

2.  Każdy uczestnik ma obowiązek:

 właściwie i zgodnie z prawdą wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne oraz wszelkie inne 
dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu wskazanego przez Realizatora(a w 
przypadku osoby małoletniej rodzica lub opiekuna prawnego);

 aktywnego uczestnictwa w realizowanych w projekcie formach wsparcia;
 każdorazowego potwierdzenia uczestnictwa na liście obecności (a w przypadku osoby 

małoletniej rodzica lub opiekuna prawnego).

3.  Uczestnik  zobowiązany jest do udziału w prowadzonych w ramach projektu zajęciach, akceptując 
terminy i miejsca, które wyznaczył Realizator.

4.  Uczestnik zobowiązany jest do punktualności i rzetelności.

5.  Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Realizatora o zamiarze rezygnacji z 
dalszego udziału w projekcie. 

§ 8
Postanowienia końcowe

1.  Regulamin 1 kwietnia 2019 roku i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.

2.  Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku,  
gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji projektu.                                                            

3.  Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji a w przypadku 
osoby małoletniej rodzica lub opiekuna prawnego).

                                                                                                     ...........................................................

                                                                                                                                                            data i podpis uczestnika projektu


