
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu pt. „Unia 
Europejska od A do Z”, który jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 
Programu Erasmus+, Akcja KA3.  
 

§ 1.  
Informacje o projekcie 

 
1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. 

2. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Rozprawy o Europie, z siedzibą w Kielcach, 

ul. Zapolskiej 25/31. Partnerem nieformalnym jest Młodzieżowa Rada Miasta 

Starachowice. 

3. Projekt skierowany jest do osób w wieku 13-30 lat. 

4. Celem projektu jest podniesienie wiedzy starachowickiej młodzieży o Unii Europejskiej 

- jej historii, działaniach, ideach czy instytucjach. 

5. W projekcie przewidziane są następujące działania: 

a. A1 – spotkanie przygotowawcze. 

b. A2 – pogadanki europejskie (10 spotkań). 

c. A3 – talk showy europejskie (3 spotkania). 

d. A4 – konkurs wiedzy o Unii Europejskiej (1 spotkanie). 

e. A5 – wyjazdy studyjne. 

f. A6 – spotkanie ewaluacyjne. 

§ 2.  
Zasady uczestnictwa w projekcie 

 
1. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba w wieku 13-30 lat, która jest 

zainteresowana tematyką Unii Europejskiej.  

3. Przed pierwszym działaniem (A1) przeprowadzona zostanie rekrutacja do grupy 

inicjatywnej projektu, która będzie zaangażowana przez cały okres projektu. W skład 

tej grupy może wejść min. 6 osób młodych. Do grupy inicjatywnej można dołączyć  

w każdym momencie trwania projektu. Z udziału w grupie inicjatywnej można 

zrezygnować w każdym momencie. 

4. Rekrutacja na działania A2, A3, A4 będzie prowadzona w trakcie realizacji projektu. 

5. Liczba uczestników spotkań A2, A3 i A4 kształtuje się następująco: 

a. A2 – pogadanki europejskie – 10 spotkań po min. 16 osób młodych. 

b. A3 – talk showy europejskie – 3 spotkania po min. 30 osób młodych. 

c. A4 – konkurs wiedzy o Unii Europejskiej – 1 spotkanie, min. 50 osób młodych. 

6. W działaniu A5 wezmą udział osoby, które były aktywne przez okres realizacji projektu. 

7. Warunki uczestnictwa w działaniu A5 określa paragraf 4 niniejszego regulaminu. 



 

 

8. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego do udziału 

w działaniach projektowych. 

9. Zgoda na udział w projekcie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunku uczestnika i publikację jego wytworów oraz na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 
§ 4.  

Zasady uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych 
 

1. W działaniu A5. Wizyty studyjne do Brukseli i Strasbourga może uczestniczyć tylko 

niewielka liczba uczestników (po 6 osób młodych), dlatego udział w wyjazdach 

traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczestników wyróżniających się aktywnym 

udziałem w spotkaniach, pomocą przy organizacji działań oraz frekwencją  

na spotkaniach.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie uczestnika, który jest osobą niepełnoletnią, wyrażają 

pisemną zgodę na udział dziecka w wyjeździe. 
3. Do wyjazdów brani są pod uwagę młodzi ludzie spełniający następujące kryteria: 

a. Frekwencja na spotkaniach, pomoc przy organizacji poszczególnych działań, 

aktywny udział w spotkaniach; 

b. brak przeciwwskazań medycznych i stan zdrowia pozwalający na odbycie podróży 

różnymi środkami lokomocji, w tym samolotem; 

c. predyspozycje społeczne ucznia: otwartość, komunikatywność, łatwość 

nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. 

4. Uczestnik zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać ważny paszport lub dowód 

osobisty oraz kartę EKUZ. 

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu uczestnika zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez 

uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie 

lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi uczestnik (w przypadku ukończenia 18 

roku życia) lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej.  

6. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.  

7. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre 

imię organizacji i kraju oraz dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe 

oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. 

8. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników 

pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na 

wyjazd.  

9. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania krótkiej relacji.   

10. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany (odpowiedni 

ubiór, obuwie, dokumenty itp.).  



 

 

11. Kwalifikację uczestnika na wyjazd zagraniczny przeprowadzi Zarząd Stowarzyszenia, po 

przedstawieniu opinii Kierownika projektu. Decyzje komisji zapadają większością 

głosów, w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga Prezes Zarządu. 

 
§ 5.  

Postanowienia ogólne 
 

1. Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w regulaminie, będą rozstrzygane 
przez koordynatorów projektu. 


