Regulamin
uczestnictwa w projekcie
„Akademia Mistrzów Pływania - edycja 2019”
§1
Informacja o projekcie
1. Projekt pn. „Akademia Mistrzów Pływania - edycja 2019” w ramach powszechnej nauki pływania
„Umiem Pływać” realizowany jest przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia zwane
dalej „Projektodawcą”, jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
rządowych.
2. Tematem projektu jest realizacja wyjazdów na pływalnie uczniów klas I-III Szkoły podstawowej.
3. Biuro Projektu znajduje się pod adresem:
Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia
Ul. Emilii Plater 18A
16-400 Suwałki
4. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo :
Miejscem realizacji projektu będzie 6 powiatów województwa podlaskiego:
- suwalski
- sejneński
- augustowski
- moniecki
- grajewski
- sokólski
oraz 6 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego:
- gołdapski
- olecki
- ełcki
- piski
- giżycki
- węgorzewski
5. Okres realizacji projektu: od 01.02.2019 r. do 07.12.2019 r.
6. Niniejszy regulamin określa zasady udziału placówek oświatowych/organów prowadzących
placówek oświatowych oraz zasady rekrutacji beneficjentów ostatecznych (uczniów).
7. W projekcie weźmie udział 1950 uczniów/uczennic ( 130 grup po 15 osób każda ).
§2
Warunki uczestnictwa
1. Placówki oświatowe, lub ich organy prowadzące, z siedzibą na obszarze realizacji projektu mogą
zgłaszać do projektodawcy 15 osobowe grupy uczniów i uczennic (beneficjenci ostateczni)
uczęszczających do klas I-III Szkoły Podstawowej.
2. W momencie rozpoczęcia zajęć na pływali beneficjent ostateczny musi spełniać kwalifikowalność
udziału w projekcie.
3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu warunków określonych w § 2 p.1 niniejszego
regulaminu, jest wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną formularza zgłoszeniowego,
opatrzonego datą i podpisanego.
4. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem do projektu.
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5. Decyzja o zakwalifikowaniu danej grupy uczniów do udziału w Projekcie zostanie podjęta po
ustaleniu harmonogramu wyjazdów, zadeklarowaniu wniesienia wkładu własnego i dostępności
miejsc na pływalni.
§3
Prawa uczestnika/uczestniczki Projektu
1. Każda grupa 15 uczestników/uczestniczek Projektu ma prawo do:
a. Udziału w zajęciach nauki pływania pod opieką instruktora. Łączna ilość godzin zajęć
przypadających na 1 uczestnika to 20 godzin dydaktycznych. Projektodawca zapewnia m.in. wstęp na
pływalnie i opiekę instruktora.
1. Otrzymania dyplom ukończenia Projektu.
2. Szkoła, lub rodzic pokrywa koszt ubezpieczenia uczniów/uczennic podczas zajęć.
3. Projektodawca pokrywa koszty wstępu na pływalnie Opiekuna grupy uczestników projektu.
§4
Wniesienie wkładu własnego niefinansowego
1. Placówka oświatowa, lub organ prowadzący zgłaszający 15 osobową grupę uczestników projektu
ma obowiązek zapewnić 1 opiekuna na każde 15 osób, począwszy od wyjazdu ze szkoły, poprzez
udział w zajęciach i podczas powrotu do szkoły.
2. Zakłada się, że Placówka oświatowa, lub organ prowadzący wniesie za każdą grupę uczestników
wkład własny niefinansowy w wysokości 750 zł odpowiadający 30 godzinom pracy Opiekuna.
3. Placówka oświatowa, lub organ prowadzący po zakończeniu udziału w zajęciach wystawi
Projektodawcy stosowne oświadczenie o wysokości wniesionego wkładu własnego niefinansowego.
4. Placówka oświatowa, lub organ prowadzący zgłaszający 15 osobową grupę uczestników projektu
ma obowiązek zapewnić dowóz uczestników na zajęcia i z powrotem. .
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania
3. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach prawa
oraz kosztorysu projektu i harmonogram projektu będących załącznikami do umowy o
dofinansowanie projektu.
4. Aktualna treść niniejszego regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.

Opracowano, dnia 01-04-2019r.,
Szymon Mironowicz – prezes zarządu
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