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REGULAMIN 

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„ZAKĄTEK KREATYWNOŚCI” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie grantowym „Zakątek 
Kreatywności.” 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, 

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt realizowany jest pod 

nadzorem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław w Inowrocławiu oraz Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy grantowej 1/LGD/2022/1G/01. 

4. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 
a) projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Zakątek Kreatywności,” 

b) realizatorze – należy przez to rozumieć: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  z siedzibą 
w Inowrocławiu przy ul. Armii Krajowej 9, 
c) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. 
„Zakątek Kreatywności,” 

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.  „Zakątek Kreatywności”  realizowany jest przez Terenowy Komitet Ochrony Praw 
Dziecka, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 9 w  Inowrocławiu (NIP: 556 213 64 05). 

2. Biuro realizatora projektu mieści się pod adresem: ul. Armii Krajowej 9, 88 – 100 Inowrocław, 
tel. 793 865 708,  mail: tkopd.ino@interia.pl 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

2 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2022 r. do 15.12.2022 r. i obejmuje swym zasię-
giem obszar realizacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, tj. miasto Ino-
wrocław. 
4. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej 6 mieszkańców miasta 
Inowrocławia (dzieci i młodzieży w wieku 6/7-15 lat), zagrożonych wykluczeniem społecznym 
lub ubóstwem; poprzez prowadzenie Klubu Młodzieżowego na Osiedlu Piastowskim  
w Inowrocławiu, w okresie 01.09.2022 r. - 15.12.2022 r. 

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 „ Zakątek Kreatywności” przewidziano dla uczestników następujące formy 
wsparcia: 

a) konsultacje indywidualne z pedagogiem (3h/os.) 

b) zajęcia grupowe wspierające naukę szkolną (15 h) 
c) zajęcia grupowe rozwijające kreatywność (15 h)  
d) zajęcia grupowe nowych technologii (30 h)  
e) wydarzenia na zewnątrz Klubu (12h): wyjścia do kina, wyjścia na basen, wyjścia do miejsc 
rozrywki i kultury. 

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

§ 4 

 Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

1. W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa  
i spełniają następujące warunki (wymogi formalne): 
• są osobami z terenu objętego LSR, tj. mieszkańcami miasta Inowrocławia (osoby zamieszku-
jące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), 
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• są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego po 
wodu wskazanego w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia spo-
łecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, 

• są osobami, które będą uczestniczyły w nie więcej niż dwóch projektach w ramach tego samego 
naboru wniosków ogłoszonych i realizowanych w ramach konkursu nr 1/G/2022/Ino ogłoszonego 
w dniu 13.06.2022 r. przez Stowarzyszenie LGD Inowrocław. 
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia 
prawdy. 

§ 5 

 Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja do projektu będzie otwarta i powszechna, 
2. Rekrutacja będzie się odbywała z wykorzystaniem kanałów informacyjnych: 
a) na stronie internetowej Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu; 
b) poprzez przekazanie informacji o projekcie do: MOPS Inowrocław, Szkół Podstawowych w 
Inowrocławiu 

c)  osobiście, przez osoby zaangażowane w rekrutację uczestników. 
3.  Rekrutacja prowadzona będzie do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników pro-
jektu z uwzględnieniem listy rezerwowej. Pierwszy etap rekrutacji odbędzie się w okresie  
05-15.09.2022 r. 

4. Formularz rekrutacyjny będzie można złożyć w biurze stowarzyszenia ul. Armii Krajowej 9  
w Inowrocławiu w w/w dniach w godz. 15-18 lub przesłać drogą pocztową (druk formularza  
w wersji papierowej będzie dostępny w biurze oraz w wersji elektronicznej na stronie stowarzy-
szenia). 

5. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach: ocena formalna (po złożeniu Formularza 
rekrutacyjnego) i ocena merytoryczna (po zweryfikowaniu wymogów określonych w Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, po przedłożeniu przez uczestnika stosownych 
zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów przynależności do grupy 
docelowej). 

6. Przy naborze kandydatów uwzględniane będą następujące kryteria preferencji: 
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a) złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w terminie (I etap rekrutacji 05-15.09.2022 r.)                                         

i w wyznaczonym miejscu (biuro TKOPD). W przypadku przesłania formularza drogą pocztową 
liczy się data wpływu do biura. 
b) kolejność (dzień i godzina) złożenia pełnej, poprawnie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej 
7. Kolejność zgłoszeń będzie miały decydujący wpływ na miejsce na liście rankingowej  oraz 

przyjęcie uczestnika do projektu. 
8. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, nie mogą uczestniczyć w projekcie. 
9.Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie i podpisanie przez uczestnika 
(a w przypadku osoby małoletniej rodzica bądź opiekuna prawnego), w terminie ustalonym z kadrą 
zarządzającą projektu wymaganych dokumentów (najczęściej jest to pierwszy dzień zajęć w 
ramach ścieżki wsparcia w projekcie): 
• deklaracji uczestnictwa w projekcie; 

• formularza zgłoszeniowego; 

• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
• zaświadczenia/oświadczenia o kwalifikowalności do udziału w projekcie; 
• innych oświadczeń, jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową lub 
społeczną uczestnika i dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w projekcie. 
10.Osoby spełniające wszystkie kryteria rekrutacji, które nie zostaną przyjęte do projektu z powodu 
braku miejsc, zostaną zamieszczone na liście rezerwowej, umożliwiającej wejście uczestnikowi do 

projektu w momencie zwolnienia się miejsc. 
11.Odmowa wypełnienia dokumentów lub nie złożenie przez kandydata wymaganych 
dokumentów w terminie ustalonym z kadrą zarządzającą projektu jest jednoznaczne z rezygnacją 
z udziału w Projekcie. 
12.Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie 
powiadomione w sposób skuteczny: osobiście, telefonicznie lub mailowo. 
 

§ 6 

Zasady organizacji działań przewidzianych w projekcie 

 

1. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji projektu będą ogłaszane przez 
Realizatora na stronie www.tkopd.inowroclaw.pl, w zakładce <Projekty> 

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

http://www.tkopd.inowroclaw.pl/
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3. O wszelkich zmianach uczestnicy Projektu będą informowani osobiście, telefonicznie lub 
mailowo. 

4. Realizator zapewnia uczestnikom projektu materiały szkoleniowe, dydaktyczne oraz poczęstu-
nek (w formach wsparcia, które to przewidują). 
5. Realizator zapewnia uczestnikom projektu miejsce realizacji zajęć spełniające warunki bhp,  
z dostępem do sanitariatów i jeśli 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 wskazane przez Realizatora; 

• aktywnego uczestnictwa w realizowanych w projekcie formach wsparcia; 

• każdorazowego potwierdzenia uczestnictwa na liście obecności. 
3. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w prowadzonych w ramach projektu zajęciach, akceptując 
terminy i miejsce, które wyznaczy Realizator. 
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach 
realizacji Projektu. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do punktualności i rzetelności. 
6. Uczestnik powinien być obecny na co najmniej 80% procentach godzin przewidzianych  
w danej formie wsparcia, aby otrzymać zaświadczenie (jeśli dotyczy) poświadczające jego udział 
w zajęciach. 
7. Uczestnik zobowiązany jest do informowania Realizatora o planowanych nieobecnościach. 
8. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Realizatora o zamiarze 
rezygnacji z dalszego udziału w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie 
otrzymywania wsparcia jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które 
uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna 
mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. 
9. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących norm społecznych. 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2022 roku i obowiązuje przez cały 
okres realizacji projektu. 

2. Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w biurze stowarzyszenia oraz w wersji 
elektronicznej na stronie internetowej www.tkopd.inowroclaw.pl w zakładce <Projekty>. 
3. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, 

warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 
5. Niedotrzymanie postanowień niniejszego Regulaminu może stać się podstawą do wyłączenia 
uczestnika z możliwości korzystania ze wsparcia w ramach Projektu. 
 

 

 

Inowrocław,05.09.2022 r.                Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  w Inowrocławiu 
      MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                                                                               ORGANIZATOR 

   

http://www.tkopd.inowroclaw.pl/

