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REGULAMIN PROJEKTU „SAMURAJE POD ŻAGLAMI” 

 

§1 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników do projektu pt. „Samuraje pod 

żaglami”, dalej zwanego „projektem”, oraz warunki uczestnictwa w zajęciach w ramach tego 

projektu. 

2. Projekt dofinansowany jest przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”, w ramach konkursu 

grantowego „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło”.  

3. Organizatorem projektu jest Płocki Okręgowy Związek Żeglarski, dalej zwanym „Organizatorem”. 

4. Partnerem projektu jest Płockie Stowarzyszenie Aikido RENSHIN, dalej zwanym „Partnerem”. 

5. Projekt realizowany będzie na terenie Klubu Żeglarskiego „PETROCHEMIA Płock” (ul. Parowa 

10), dalej zwanego „miejscem realizacji projektu”. 

6. W trakcie realizowanego projektu zorganizowane zostaną zajęcia szkoleniowo – rekreacyjne  

z zakresu aikido oraz żeglarstwa, upowszechniające rekreację, kulturę fizyczną oraz sport wśród 

Uczestników projektu. 

7. Uczestnikami projektu mogą być dzieci i młodzież miasta Płocka w wieku 6-15 lat.  

8. Zajęcia będą miały formę warsztatów odbywających się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, 

środa, piątek) w godzinach 8.00 – 16.00 (cykl sześciu spotkań), w okresie od 8 lipca 2019 roku 

do 19 lipca 2019 roku. 

9. Zajęcia prowadzić będą każdorazowo: instruktor rekreacji ruchowej z wyszkoleniem w zakresie 

aikido oraz instruktor żeglarstwa. 

10. Poza zajęciami z zakresu żeglarstwa oraz aikido prowadzone będą zajęcia animacyjne  

z wychowawcą, tworzące płaszczyznę integracji społecznej i edukacyjnej wśród uczestników 

projektu. 

11. Rodzice i opiekunowie prawni Uczestników są odpowiedzialni za bezpieczną drogę Uczestnika do 

miejsca realizacji projektu i z powrotem. Uczestnicy są odbierani po zajęciach tylko i wyłącznie 

przez osoby wskazane w deklaracji. W przypadku samodzielnego powrotu Uczestnika do domu 

rodzice są zobowiązani przedłożyć Organizatorowi pisemne oświadczenie. 

12. Ramowy program zajęć ustalany jest przez Koordynatora projektu i zostanie podany ostatecznie do 

wiadomości zakwalifikowanych Uczestników przed rozpoczęciem zajęć. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, w sytuacjach gdy program nie 

może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od Organizatora.  

 

§2 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja do projektu rozpoczyna się od dnia 21 czerwca 2019 r. godz. 15.00 i jest otwarta do 

dnia 01 lipca 2019 r. lub do wyczerpania miejsc.  

2. Rekrutacja do projektu nastąpi na podstawie zgłoszeń telefonicznych pod numerem telefonu 

Koordynatora projektu – 726-045-692. 

3. Po zgłoszeniu telefonicznym rodzic otrzyma informację mailową ze stosownymi dokumentami 

(deklaracja uczestnictwa, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby projektu – załączniki 

do Regulaminu), które należy wypełnić i przesłać na adres e-mail Koordynatora 

(wmbaranowska@wp.pl)  nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć tj. do 01 lipca 2019 r. 

4. Kolejność zapisów telefonicznych będzie decydowała o uczestnictwie dziecka w projekcie. 

5. Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa.  

mailto:wmbaranowska@wp.pl
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§3 

Dokumenty 

 

1. Rodzice/ opiekunowie prawni Uczestników zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem przed podpisaniem deklaracji udziału w projekcie i złożenia wraz z tą deklaracją 

(załącznik nr 1 do regulaminu) poprawnie wypełnionych następujących dokumentów: 

a) załącznika nr 2 – „Kwestionariusz osobowy”, 

b) załącznika nr 3 – „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby projektu”. 

2. Złożenie deklaracji i dokumentów wymienionej w ust. 1. oznacza, że Uczestnik i jego 

rodzic/opiekun prawny zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy  

i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Złożenie przedmiotowej dokumentacji jest warunkiem 

dopuszczenia dziecka do udziału w projekcie. 

3. Rodzic/ opiekun prawny Uczestnika, który rezygnuje z udziału w projekcie, powinien niezwłocznie 

poinformować o tym Organizatora. 

4. W przypadku rezygnacji/wykluczenia Uczestnika, z udziału w zajęciach projektu na jego miejsce 

zakwalifikowany jest pierwszy kandydat z listy rezerwowej. 

 

§4 

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu 

 

1. Uczestnicy zajęć mają prawo: 

 uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych w czasie trwania warsztatów,  

 korzystać ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji projektu,  

 wnosić prośby i skargi oraz propozycje zmian w programie zajęć, 

 bezpośrednio zwracać się w sprawach osobistych do instruktorów bądź wychowawcy. 

2. Uczestnicy zajęć mają obowiązek: 

 przestrzegać regulaminu zajęć, 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i PPOŻ, 

 przestrzegać zasad bezpiecznego spędzania czasu nad wodą, poruszania się po drogach oraz na 

kąpieliskach, 

 bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów - wychowawców, 

 przestrzegać ramowego programu zajęć, 

 brać udział w realizacji programu zajęć, 

 szanować mienie Organizatora i Partnera, własne jak i innych uczestników – za szkody 

wyrządzone przez Uczestnika, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni, 

 natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub instruktora o zaistniałych problemach  

i wypadkach, 

 bez wiedzy instruktora/wychowawcy nie oddalać się od grupy, 

 kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, 

 zachować higienę osobistą, ład i czystość w miejscu prowadzonych zajęć. 

3. Samowolne oddalenie się od instruktorów/wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

nie wykonywanie poleceń instruktorów/wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu zajęć będzie 

karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem Uczestnika z zajęć. Organizatorzy  

zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy Uczestników zajęć, w przypadku rażącego 

łamania zasad uczestnictwa w zajęciach.  
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4. Uczestnicy zajęć w trakcie zajęć powinni posiadać: 

 strój sportowy, 

 nakrycie głowy (wskazana biała chusta lub czapka z daszkiem), 

 krem z filtrem UV >30 SPF, 

 ubranie na zmianę, 

 zestaw przeciwdeszczowy, 

 strój kąpielowy, 

 ręcznik, 

 obuwie do chodzenia po wodzie. 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników w czasie zajęć oraz za 

zniszczenia mienia należącego do innych Uczestników, a dokonanych przez Uczestników. 

6. Organizator nie zaleca zabieranie na czas trwania zajęć cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach. 
 

§5 

Wyżywienie i ubezpieczenie 

 

1. Uczestnikom zostanie zapewnione wyżywienie w postaci drugiego śniadania i obiadu. 

2. Od Uczestników projektu zostanie pobrana opłata w wysokości 15 zł brutto za 1 dzień, która 

zostanie przeznaczona na zakup drugiego śniadania oraz wody dla Uczestników.  

3. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia firmy 

ubezpieczającej.  
 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania projektu. 

2. Regulamin udziału w projekcie jest dostępny na stronie internetowej Organizatora i Partnera 

odpowiednio www.pozz.pl oraz http://www.renshin.pl/Plock.php . 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy  

o ochronie danych osobowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów 

programowych. 

5. Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu. 

Załączniki do Regulaminu: 

 Załącznik nr 1 – „Deklaracja uczestnictwa”  

 Załącznik nr 2 – „Kwestionariusz osobowy” 

 Załącznik nr 3 – „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

 wykorzystanie wizerunku na potrzeby Programu” 

Uwaga 1. Załączniki do Regulaminu zostaną przesłane do zakwalifikowanych Uczestników nie 

później niż na 7 dni przed rozpoczęciem planowanych zajęć.  
 

http://www.pozz.pl/
http://www.renshin.pl/Plock.php

