REGULAMIN
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” edycja 2019
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§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w małopolskim projekcie „Jeżdżę
z głową” realizowanym przez Gminę Oświęcim w ramach zadania „Zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci i młodzieży”.
Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.
Projekt przewiduje przeprowadzenie łącznie 200 godzin zajęć nauki jazdy na nartach
(20 godz. dla grupy – 10 grup) w okresie od 04.03.2019 r. do 08.03.2019 r.
Cel projektu:
1) nabycie podstawowych umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach,
2) wzrost bezpieczeństwa dzieci korzystających ze stoków narciarskich,
3) nabycie nawyku jazdy w kasku,
4) podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów,
5) zachęcanie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Adresaci programu:
Uczniowie kl. III i IV szkół podstawowych z terenu Gminy Oświęcim – 100 uczestników,
nieumiejących jeździć na nartach oraz tych uczniów którzy nie korzystali z nauki jazdy na
nartach w projekcie „Jeżdżę z głową” w poprzedniej edycji, dla których zorganizowany
zostanie kurs jazdy na nartach w postaci pięciodniowego pobytu dzieci w formie „Białej
szkoły”
Miejsce realizacji projektu:
Stacja Narciarska Małe Ciche Sp. z o. o.
Małe Ciche 73c, 34 – 531 Murzasichle
Miejsce pobytu:
Ośrodek Wczasowy „PASTERNIK”
Małe Ciche 24a, 34 – 531 Murzasichle
Regulamin określa:
1) warunki uczestnictwa w projekcie,
2) zasady rekrutacji,
3) zasady uczestnictwa,
Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych
w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu (dyrektor danej szkoły).
§2
Warunki uczestnictwa w projekcie
Projekt skierowany jest do uczniów klas III i IV szkół podstawowych z terenu Gminy
Oświęcim.
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Dokumentem niezbędnym do uczestnictwa w projekcie jest wypełniona deklaracja
uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1)

§3
Zasady rekrutacji
Rekrutację w placówkach prowadzić będzie dyrektor szkoły.
Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy:
1) wypełnienie przez zainteresowanego rodzica niepełnoletniego ucznia deklaracji
uczestnictwa w projekcie,
2) dołączenie do deklaracji:
a) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik nr 2)
b) oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do nauki jazdy na nartach
(załącznik nr 3);
c) zgoda na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 4)
Proces rekrutacji rozpocznie się od 11.02.2019 do 15.02.2019 r.

§4
Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnicy zobowiązani są o dokonanie w terminie do 25.02.2019 r. wpłaty w wysokości
100 zł na konto Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim - ABS
Andrychów Nr konta 62 8110 1023 2003 0310 7842 0001, tytuł wpłaty: „Program
Jeżdżę z głową – 2019 – imię i nazwisko uczestnika”.
2. Wyjazd uczestników odbędzie się spod dwóch szkół: SP Rajsko oraz SP Grojec w dniu
04.03.2019 r.
3. Powrót uczestników w dniu 08.03.2019 r. pod Szkołę SP Rajsko i SP Grojec.
§5
Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.

Załącznik nr 1
do regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Jeżdżę z głową”
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego)

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka, uczestnika projektu)

nr PESEL uczestnika:

ucznia klasy ……………… szkoły …………..……………………..………….. w ………………………………………….
zamieszkałego ………………………………………………………………………………………………………………………..
w projekcie „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”.
Wyrażenie zgody to akceptacja regulaminu załączonego do wniosku.
Do deklaracji uczestnictwa załączam:
⎯ oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
⎯ oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do nauki jazdy na nartach,
⎯ oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie wizerunku.
Deklaruję dokonanie wpłaty kwoty w wysokości 100,00 zł na konto Samorządowego
Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim - ABS Andrychów Nr konta 62 8110 1023 2003
0310 7842 0001, tytuł wpłaty: „Program Jeżdżę z głową – 2019 – imię i nazwisko
uczestnika”.
Zobowiązuję się do przywozu i odbioru dziecka z ustalonego miejsca zbiórki.
Nr telefonu rodzica do kontaktu: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………

………….………………………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”

Oświadczenie uczestnika projektu „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych
W związku z przystąpieniem do projektu „Jeżdżę z głową” współfinansowanego ze środków
Województwa Małopolskiego wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych moich
oraz mojego
dziecka ……………..………………………………………………………………………………………………………………..
w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Jeżdżę z głową”, ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w zakresie dokumentacji zdjęciowej
projektu w szczególności w celu przekazania na rzecz Województwa Małopolskiego z siedzibą:
ul.
Basztowa 22, 31-156 Kraków reprezentowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego,
w związku z rozliczeniem pomocy finansowej.

……………………………………………

………….………………………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego

Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Oświęcim, za którą koordynuje projekt Samorządowe
Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, ul. Edukacyjna 1, 32-600 Oświęcim.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować w sprawach z zakresu
ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: r.dziuba@gminaoswiecim.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Jeżdżę z głową”,
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać udostępnione inny
podmiotom wyłącznie w ww. celach, w szczególności Zarządowi Województwa Małopolskiego.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora oraz pracowników
podmiotów przetwarzających w zakresie realizowanych przez te podmioty powierzonych zadań Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim. Odbiorcami danych mogą być też podmioty
świadczące na rzecz administratora usługi IT oraz obsługi prawnej jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy.
W związku z realizacją zadań i przetwarzaniem danych przez SCUW informujemy dodatkowo, iż kontakt
z inspektorem ochrony danych SCUW możliwy jest bezpośrednio poprzez e-mail IOD@kancelariapaliwoda.pl.
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu, nie
będą też przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo:
- żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych i danych dziecka, ich sprostowania (poprawiania)
w każdym momencie, gdy są one niepoprawne oraz ograniczenia ich przetwarzania,
- w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych na adres: ul. Stawki 2. 00-103 Warszawa.
7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach projektu.

……………………………………………

………….………………………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego

Załącznik nr 3
do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”

Oświadczenie rodzica uczestnika projektu „Jeżdżę z głową” o braku
przeciwwskazań do nauki jazdy na nartach
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….oświadczam, iż nie ma
(imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego)

przeciwwskazań aby moje dziecka …………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka, uczestnika projektu)

podjęło naukę jazdy na nartach.

……………………………………………

………….………………………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego

Załącznik nr 4 do regulaminu
do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka,
uczestniczącego w realizacji projektu pn. „Jeżdżę z głową”, bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w
celu promocji i udokumentowania projektu przez Gminę Oświęcim oraz Samorządowe Centrum
Usług Wspólnych Gminy Oświęcim przy udziale Województwa Małopolskiego.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
uczestnika projektu

…………………………………., dnia .......................

Czytelny podpis rodzica/opiekuna
prawnego uczestnika projektu

