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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Z robotem na Ty” 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w  Projekcie  „Z robotem na 

Ty”. 

2. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Działanie 5 Wspieranie 

aktywnych form integracji społecznej  w woj. lubuskim na podstawie umowy o 

dofinansowanie nr 247_I/2014 (zwanego dalej Projektem). 

3. Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. 

4. Obszar realizacji projektu: województwo lubuskie. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

6. Wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych 128 osób, w wieku 5 – 18 lat, 

zamieszkujących województwo lubuskie. 

7. Wsparcie dotyczy Uczestników, którzy z własnej inicjatywy (w przypadku osób 

niepełnoletnich za zgodą rodziców/opiekunów prawnych) zgłaszają chęć uczestnictwa 

w warsztatach. 

8. Realizatorem projektu jest Fundacja „Puzzle Nadziei”, z siedzibą w Zielonej Górze 

(65-261) przy ul. Chmielnej 32/20. 

 

§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 

Organizator – Fundacja „Puzzle Nadziei” 

Uczestnik – Osoba fizyczna, biorąca udział w Projekcie z własnej inicjatywy, zakwalifi-

kowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie 

Projekt – Projekt „Z robotem na Ty” 

 

§ 3 

CEL PROJEKTU 

1. Głównym celem Projektu „Z robotem na Ty” jest podniesienie wiedzy uczestników na 

temat nowych technologii ICT oraz nabycie umiejętności do przekazywania zdobytej 

wiedzy innym. 
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2. Cele szczegółowe Projektu „Z robotem na Ty” to: 

 podniesienie wartości ICT w życiu codziennym; 

 wykształcenie umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów w 

twórczy sposób 

 rozwijanie wyobraźni i kreatywności 

 zwiększenie wiedzy z robotyki, informatyki i programowania 

 doskonalenie pracy w grupach poprzez wspólne budowanie robotów. 

 

§ 4 

ZAKRES I ORGANIZACJA WSPARCIA 

W ramach Projektu, o którym mowa w § 1 zorganizowane zostaną warsztaty w następujących 

grupach wiekowych: 

1. Poziom Kids (dzieci w wieku 5-7 lat): 

1.1. Zajęcia będą odbywały się w czterech 8 - osobowych grupach (łącznie 32 osoby). 

1.2. Każde spotkanie będzie trwało 2 godziny, w cyklu 4 warsztatów. 

2. Poziom Junior (dzieci w wieku 8 – 14 lat): 

2.1. Zajęcia będą odbywały się w sześciu 10-osobowych grupach (łącznie 60 osób). 

2.2. Każda z grup odbędzie cykl 20-godzinnych zajęć (5 spotkań po 4 godziny). 

3. Poziom Master (młodzież w wieku 15-18 lat): 

3.1. Warsztaty odbędą się w 3 grupach 12 – osobowych (łącznie 36 osób). 

3.2. Zajęcia będą prowadzone w cyklu 4 - godzinnym w ciągu 6 spotkań. 

4. Wszystkie zajęcia odbędą się w terminach 07.2014-11.2014. Szczegółowy 

harmonogram zajęć zostanie opublikowany na stronie projektu 

(www.puzzlenadziei.pl). 

5. Warsztaty przeprowadzone zostaną w nowoczesnych, klimatyzowanych salach na 

terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego (Wydział Mechaniczny, ul. Szafrana 4). 

6. Zajęcia będą odbywały się godzinach popołudniowych w tygodniu lub weekendy, 

zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie projektu. Organizator zastrzega 

sobie możliwość zmiany terminów i godzin warsztatów, w których będą się one 

odbywać. 

7. Warunkiem ukończenia warsztatów i otrzymanie zaświadczenia jest obecność na 

poziomie co najmniej 80%. 

8. Na każdych zajęciach, oprócz wykwalifikowanego trenera będzie jeden wolontariusz, 

który pomoże w przyswojeniu wiedzy uczestnikom. 

9. Organizator zapewnia  Uczestnikom materiały dydaktyczne podczas zajęć, catering 

(napoje, ciasteczka, przekąski) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

10. Udział Uczestników we wszystkich działaniach realizowanych w ramach Projektu, jak 

i wszystkie formy wsparcia są bezpłatne, jednak w przypadku bezpodstawnej 
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rezygnacji, złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą,  Organizator ma prawo 

dochodzić roszczeń od Uczestnika. 

11. Uczestnik (bądź rodzic/opiekun prawny) zobowiązuje się potwierdzać swoją 

obecność,  otrzymanie stosownych zaświadczeń czy wypełnienie ankiet 

ewaluacyjnych własnoręcznym podpisem na przygotowanych przez Organizatora 

listach. 

 

§ 5 

REKRUTACJA 

1. Informacja o rekrutacji i zasadach udziału w Projekcie udzielana jest w siedzibie Biura 

Projektu (poniedziałki i środy 16.00-18.00, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, ul. Szafrana 4), telefonicznie: 783 473 441 lub e-mailowo: 

puzzle.nadziei@gmail.com 

2. W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria: 

a. Miejsce zamieszkania – województwo lubuskie 

b. Wiek uczestników: 5-18 lat 

3. Rekrutacja będzie prowadzona: 

a. przez stronę www.puzzlenadziei.pl (pobranie i wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail: puzzle.nadziei@gmail.com);  

b. bezpośrednio w Biurze Projektu 

c. poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza na adres 

Organizatora: Fundacja „Puzzle Nadziei”, ul. Chmielna 32/20,   65-261 

Zielona Góra (adres tylko i wyłącznie do korespondencji). 

4. W każdym ww. przypadku konieczne jest wypełnienie/ podanie informacji 

niezbędnych do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 

5. W przypadku osób niepełnoletnich na dokumentach rekrutacyjnych wymagany jest 

podpis rodzica lub opiekuna prawnego. 

6. Decydującymi kryteriami rekrutacyjnymi są: spełnienie kryteriów rekrutacyjnych 

określonych w punkcie 2, wypełnienie kryteriów formalnych – dostarczenie/ 

uzupełnienie wszystkich wymaganych dokumentów oraz kolejność zgłoszenia. 

7. Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

telefonicznie o wynikach rekrutacji.  

8. Organizator, w przypadku gdy liczba chętnych przewyższy liczbę miejsc, przewiduje 

utworzenie listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie na wolne 

miejsce wchodzi osoba z pozycji 1 na liście rezerwowej. 

9. Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy) w wersji elektronicznej będzie 

dostępny do pobrania na stronie Projektu www.puzzlenadziei.pl, a w wersji 

papierowej – w Biurze Projektu. 

10. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszych procedur. 
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§ 6 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik oświadcza, że jest osobą spełniającą kryteria określone w niniejszym 

Regulaminie. 

2. Uczestnik udostępniania swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

3. Warunkiem udziału Uczestnika w Projekcie jest wyrażenie zgody na gromadzenie, 

przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze 

zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i 

ewaluacji projektu.  

4. Organizator poucza Uczestnika o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do aktywnego udziału w Projekcie, kompleksowego i 

zgodnego z harmonogramem korzystania z działań oferowanych w ramach formy 

wsparcia, w której uczestniczy. 

6. Uczestnik zobowiązuje się do potwierdzania korzystania ze wsparcia w formie 

przyjętej przez Organizatora (np. listy obecności, dzienniki zajęć, protokoły odbioru, 

dokumentacja foto i video). 

7. Uczestnik zobowiązuje się rzetelnie wypełnić ankiety ewaluacyjne, jak również 

ankiety badające poziom zadowolenia z uczestnictwa w Projekcie. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych (tylko imię i 

nazwisko) oraz swojego wizerunku na potrzeby promocji i upowszechnienia projektu. 

 

§ 7 

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Projekcie z niezależnych od 

niego powodów. Ważnymi powodami uprawniającymi go do tego są: siła wyższa, 

naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez Organizatora, okoliczności, za 

które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie 

postanowień regulaminu. Skorzystanie z tego prawa jest wiążące względem 

Organizatora wyłącznie jeżeli zostanie dokonane w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, z podaniem przyczyn rezygnacji. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału  Uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym  

możliwie najszybciej, jednak nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed terminem 

warsztatów.   
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3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy w przypadku braku 

aktywnego udziału w Projekcie lub w przypadku naruszenia przez niego postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

4. W przypadku bezpodstawnej rezygnacji przez Uczestnika i nieukończenia udziału w 

Projekcie lub podania nieprawdziwych informacji, a jednocześnie uznania przez 

Organ Kontrolujący poniesionych kosztów za niekwalifikowane i nałożeniu na 

Organizatora kary finansowej lub zwrotu dofinansowania, odpowiedzialnością może 

zostać obciążony Uczestnik Projektu. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu i 

złożenia na tę okoliczność stosownego oświadczenia. 

2. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez 

Organizatora. 

3. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie” należy do 

Organizatora w oparciu o stosowne dokumenty programowe, interpretacje oraz akty 

prawne związane z realizacją Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym 

niezwłocznie poinformuje Uczestników Projektu na stronie  www.puzzlenadziei.pl 

5. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  www.puzzlenadziei.pl oraz w Biurze 

Projektu (Zielona Góra, ul. Szafrana 4). 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe 

przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

8. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu. 


