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Z A R Z Ą D Z E N I E nr SA.0050.3.2021 

Wójta Gminy Liszki  

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie 

,, Jeżdżę z głową” 

 

 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).   

 

zarządza się, co następuje:  

§ 1 

Zatwierdza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie ,, Jeżdżę z głową”                             
w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2021 roku, 
dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. 

 

§ 2 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie ,, Jeżdżę z głową” stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 



 

1 

 

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia nr SA.0050.3.2021 

Wójta Gminy Liszki  
z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 
                              

 

REGULAMIN  REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE 
,, JEZDŻĘ Z GŁOWĄ” 

                                                         

§   1 

                                                     Postanowienia  ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Jeżdżę z głową”                        
w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2021 roku.  
 

2. Organizatorem projektu jest Gmina Liszki, Liszki 230, 32-060 Liszki, w imieniu której występuje 
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Liszkach, Liszki 94, 32-060 Liszki, 
zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.  

 

3. Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. 
 

4. Beneficjentami projektu są uczniowie, nie umiejący jeździć na nartach, z 11 szkół 
podstawowych z terenu Gminy Liszki, wybierani do projektu za zgodą rodziców.   

 

5. Projekt przewiduje przeprowadzenie łącznie 20 godzin zajęć jazdy na nartach dla uczniów                     
z terenu Gminy Liszki, w okresie od dnia 29 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca                     
2021 r. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 7 wyjazdów, podczas których 
odbędzie się nauka jazdy na nartach dla każdego uczestnika, która zrealizowana zostanie                       
w grupach, w ramach zajęć pozalekcyjnych, przez wykwalifikowanych instruktorów, zgodnie                 
z obowiązującym w Polsce prawem dla tego typu zajęć. Wyjazdy mogą odbywać się w dni 
powszechne oraz w soboty i niedzielę. 
 

6. Istnieje ryzyko związane z realizacją projektu w zakładanym terminie, szczególnie ze względu 
na panującą w 2021 pandemię lub brak możliwości wynajęcia bazy sportowej. W przypadku 
wystąpienia takich problemów lub ze względu na złe warunki atmosferyczne, realizacja 
programu będzie wydłużona w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. lub zorganizowana w innym 
obiekcie. 
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7. Do udziału w programie zostanie zrekrutowanych 100 uczniów, z klas IV-VIII z niżej 
wymienionych szkół podstawowych: 

1) Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie; 
2) Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie; 
3) Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Jeziorzanach; 
4) Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Józefa w Kaszowie; 
5) Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Kaszowie; 
6) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie; 
7) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Liszkach; 
8) Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. M. Medweckiego w Morawicy w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Morawicy; 
9) Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach; 
10) Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Rącznej; 
11) Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie. 

 
8. Zrekrutowani uczniowie zostaną podzieleni na 10 grup (po 10 uczniów).  

 

9. Cel projektu: 
1) nauka jazdy na nartach, która zrealizowana zostanie w grupach, w ramach zajęć 

pozalekcyjnych, przez wykwalifikowanych instruktorów, zgodnie z obowiązującym                        
w Polsce prawem dla tego typu zajęć, w formie zjazdów, 

2) nabycie podstawowych umiejętności jazdy na nartach, 
3) wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego 

korzystania ze stoków czy tras narciarskich oraz popularyzacja dobrego nawyku jazdy                      
w kasku, 

4) poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, 
5) zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla 

rozwoju sportowych talentów, 
6) upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej w oparciu                            

o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport, 
7) promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji                      

i sportu, 
8) szkolenie w wymiarze 20 zajęć (60 – minutowych) dla każdego uczestnika, 
9) zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się na 

stokach / trasach narciarskich. 
 

10. Oczekiwane rezultaty: 
1) zdobycie przez uczestników zadania umiejętności jazdy na nartach, 
2) poprawa bezpieczeństwa na różnego rodzaju trasach / stokach narciarskich oraz utrwalenie 

nawyku jazdy w kasku, 



 

3 

 

3) rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu. 

 

11. W ramach projektu, uczniowie będą mieli zagwarantowany: 
1) wynajem obiektu, 
2) wypożyczenie sprzętu narciarskiego wraz z przechowywaniem niezbędnego do realizacji 

projektu z wiązaniami: narty, buty, kijki, kask, ochraniacze itp.), 
3) instruktorów, 
4) opiekę wychowawców w czasie transportu, 
5) transport od miejsca zbiórki do miejsca realizacji projektu i z powrotem, 
6) ubezpieczenie. 

 
12. Miejsce realizacji projektu:  

Czarny Groń sp. z o.o. sp.k. 
Osiedle Praciaki 91 
34-125 Rzyki 

 
§  2 

 
                                             Warunki uczestnictwa w projekcie   
 

 
1. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie, o których mowa w § 1 ust. 4 i 6, dla których 

rodzice wypełnią obowiązki rekrutacyjne, o których mowa w § 3 ust. 2.  
 
2. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa  w zajęciach (100 % frekwencji).  

 
3. Na poszczególnych  zajęciach sprawdzana  będzie  każdorazowo  obecność uczestnika                                  

i odnotowywana na liście obecności. 
 

4. Organizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi 
sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia jest informacja przekazana opiekunowi grupy 
na odpowiednim formularzu (zał. nr 5). 
 

5. Wyjazdy uczestników na naukę jazdy na nartach w Czarnym Groniu, odbywać się będą zgodnie 
z wcześniej ustalonymi harmonogramami, które zostaną przekazane do poszczególnych szkół, 
do których uczęszczają uczniowie objęci projektem oraz do opiekunów. Harmonogramy będą 
określały szczegółową trasę wyjazdu oraz terminy i godziny wyjazdów.  
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                                                                       §  3 
 
                                                            Zasady rekrutacji 
 

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 19 stycznia 2021 roku do dnia                  
26 stycznia 2021 roku, z możliwością przedłużenia tego okresu, w celu osiągnięcia założonej 
liczby Uczestników. 
 

2. Obowiązkiem rekrutacyjnym rodziców jest wypełnienie i złożenie w terminie 
określonym w ust. 1 przez rodziców uczniów w siedzibie Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Liszkach, Liszki 94, 32-060 Liszki, 
następujących dokumentów rekrutacyjnych: 

1) deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 1), 
2) oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (zał. nr 2), 
3) oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (zał. 

nr 3), 
4) oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu o braku przeciwskazań 

do nauki jazdy na nartach (zał. nr 4). 
 

3. W wyniku rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 100 uczestników, na listę 
podstawową. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania 
wymaganej liczby uczestników. O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie data                  
i godzina złożenia dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów na Uczestników 
Projektu niż 100 miejsc, stworzona zostanie lista rezerwowa Uczestników Projektu, wg kolejności 
zgłoszeń. 
 

4. Kwalifikacji Uczestników do Projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez 
Organizatora, na podstawie sporządzonych protokołów rekrutacji, oddzielnych dla każdej szkoły, 
do której uczęszczają kandydaci. Podpisane przez Komisję protokoły rekrutacyjne zostaną 
przekazane do sekretariatów poszczególnych szkół. 

 
5. Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zostaną 

powiadomieni o wyniku rekrutacji w formie telefonicznej oraz poprzez przekazanie do szkół 
protokołu rekrutacji.  

 
6. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.  
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§  4 

 
                                     Zasady monitoringu uczestników  projektu 
 
Uczestnik projektu zobowiązuje się do systematycznego uczestniczenia w zajęciach oraz  
wypełniania  ankiet monitorujących, dotyczących uczestnictwa w projekcie i realizowanych działań. 

 
                                                                       

§ 5 
 
                                      Zasady  rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 
 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik projektu zobowiązuje  się  dostarczyć  
informację o tym  fakcie  na  odpowiednim druku (zał. nr 6) do Komisji Rekrutacyjnej. 

 
2. Na miejsce dziecka, które zrezygnowało z udziału w projekcie, zostanie zakwalifikowany kolejny 

Uczestnik/Uczestniczka z listy rezerwowej. 
 

§ 6 

 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Warunkiem udziału Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie jest wyrażenie zgody                                
na przetwarzanie jego/jej danych osobowych (zgodnie art. 6 ust.1 lit. a, art.7 i art. 9 ust.2 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 ustawy) do celów związanych                        
z realizacją Projektu, monitoringu i ewaluacji Projektu. 
 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje 
niemożnością uczestnictwa w Projekcie. 

 
 
                                                                         §  7 
 
                                                    Postanowienia  końcowe 
 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.  
 

3. Niniejszy regulamin jest dostępny w sekretariatach szkół oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Liszkach - www.liszki.pl oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego 
Szkół w Liszkach - www.gzeas.liszki.pl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Jeżdżę z głową”. 
2. Oświadczenie uczestnika projektu „Jeżdżę z głową” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
3. Oświadczenie uczestnika projektu „Jeżdżę z głową” o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku. 
4. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego uczestnika projektu „Jeżdżę z głową” o braku przeciwskazań do nauki 

jazdy na nartach. 
5. Usprawiedliwienie nieobecności uczestnika projektu „Jeżdżę z głową”. 
6. Oświadczenie o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie „Jeżdżę z głową”. 

 
 


