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REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA UCZNIÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
DO ZADANIA „HISTORYCZNE TROPY” 

(ZWANY DALEJ REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA) 
 
 
Zadanie „Historyczne tropy” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego 
zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.7.2022 zawartą w dniu 22 kwietnia 
2022r. 
 
1. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie i uczennice szkół podstawowych Gmin: Łanięta, 

Krośniewice i Oporów oraz osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren powiatu kutnowskiego. 
2. W zadaniu biorą udział: 
– uczniowie: w zajęciach wprowadzających oraz w grze terenowej, 
– osoby niepełnosprawne: w grze terenowej. 
3. Warunkiem przystąpienia do zadania będzie złożenie formularza „Deklaracji uczestnictwa  

w zadaniu” zwanego dalej „formularzem”. 
4. Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zgłaszają chęć uczestnictwa poprzez złożenie 

formularza właściwego dla miejsca realizacji zadania oraz odpowiedniej grupy uczestników. Osoby 
zgłaszające uczniów oraz osoby niepełnosprawne do udziału w zadaniu wraz z formularzem 
składają podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

5. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat i jego rodzic/opiekun prawny zapoznali 
się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa, akceptują jego zapisy i zobowiązują się do ich 
przestrzegania. 

6. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem podpisuje rodzic/opiekun prawny. 
7. Uczniowie i osoby niepełnosprawne ubiegający się o uczestnictwo w zadaniu „Historyczne tropy” 

lub ich rodzice / opiekunowie prawni składają formularz zgłoszeniowy, umieszczony  
w zamkniętej kopercie opatrzonej wskazanym opisem, do wyznaczonej osoby - zgodnie  
z instrukcją na formularzu. 

8. Na kopercie zawierającej formularz odnotowana zostanie jej data oraz godzina wpływu. Adnotacji 
dokonuje osoba wyznaczona do gromadzenia formularzy. 

9. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości szans  
i niedyskryminacji. 

10. Rekrutacja do zadania przeprowadzana będzie od 27 kwietnia 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku 
zgodnie z harmonogramem rekrutacji uwzględniającym miejsce realizacji zadania oraz właściwą 
grupę uczestników. 

11. Informacja o naborze/zaproszenie do udziału w zadaniu oraz Formularz „Deklaracji uczestnictwa 
w zadaniu” dla poszczególnych grup uczestników i miejsca realizacji zadania zamieszczone będą 
na stronie internetowej Stowarzyszenia „Stacja Autyzm” (https://stacjaautyzm.pl) w terminach 
uwzględniających harmonogram realizacji zadania. 

https://stacjaautyzm.pl/
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12. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do danej formy wsparcia decyduje kolejność wpływu 
formularza „Deklaracja uczestnictwa w zadaniu”. Koordynator projektu ustali listę uczestników 
zadania oraz, jeżeli będzie taka potrzeba, listę rezerwową uczestników. O zakwalifikowaniu  
na zajęcia, umieszczeniu na liście rezerwowej  koordynator projektu lub wskazana przez niego 
osoba powiadomi telefonicznie rodziców lub opiekunów prawnych uczestników. 

13. Udział danego ucznia lub osoby niepełnosprawnej w zadaniu może ustać z  przyczyn losowych (np. 
choroba). W takim przypadku w zadaniu uczestniczy pierwsza osoba zapisana na liście rezerwowej 
dla odpowiedniego miejsca realizacji zadania  (Łanięta, Krośniewice, Oporów) i właściwej grupy 
uczestników. 

14. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka, 
osoby niepełnosprawnej. 

15. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką terapeutów i opiekuna/ów. Rodzic/ opiekun 
prawny jest zobowiązany do przyprowadzenia oraz odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio  
na zajęcia oraz po zajęciach (dotyczy dzieci do lat 8 oraz osób niepełnosprawnych). 

16. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy 
i zgody osób prowadzących zajęcia i osób opiekujących się uczestnikami. 

17. W przypadku zajęć odbywających się na świeżym powietrzu (gra terenowa, uroczyste zakończenie 
zajęć) każdy uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń osób prowadzących zajęcia 
oraz opiekuna/-ów oraz nie oddalania się od grupy uczestników pozostając pod stałym nadzorem 
opiekuna/ów oraz osób prowadzących zajęcia. 

18. Uczestnik zajęć ma obowiązek uczestniczyć w realizacji programu zajęć i przestrzegać ustalonego 
czasu zajęć i porządku a także dbać o otaczające go mienie. 

19. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie norm społecznych wobec 
innych osób, stosowanych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bhp. 

20. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć są zobowiązani do stosowania się  
do poleceń osób prowadzących zajęcia oraz opiekunów. 

21. Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub 
nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz ich następstwa, powstałe podczas prowadzonych zajęć na 
skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać 
zgubione, skradzione, zniszczone. 

22. Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć  (np. uwagi  
na niesprzyjające warunki atmosferyczne lub zdarzenia losowe) o czym poinformuje (e-mailem, 
telefonicznie lub osobiście) rodziców/ opiekunów prawnych uczniów lub osób niepełnosprawnych 
zakwalifikowanych na zajęcia). 

23. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie 
Stowarzyszenia „Stacja Autyzm” oraz u wyznaczonych opiekunów i koordynatora projektu.  

 
 


