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REGULAMIN 
w zakresie udziału w Projekcie „Dzieciństwo nad rzeczką”, NR RPPM.03.01.00-22-0106/20 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie „Dzieciństwo nad rzeczką”, NR RPPM.03.01.00-22-
0106/20  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Edukacja” Dzia-
łania 3.1 „Edukacja Przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 

2. Wnioskodawcą Projektu jest Gaja Sp. z o.o., ul. Podkomorzego 20, 83-000 Pruszcz Gdański. Partnerem projektu jest 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszczu Gdańskim, ul. Grun-
waldzka 71c, 83-000 Pruszcz Gdański. 

3. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy Publicznego Przedszkola „Nad Rzeczką”. 
4. Okres realizacji Projektu: 1.06.2021-30.06.2023 r. 
5. Projekt jest realizowany na terenie województwa pomorskiego. 
 

§ 2 
Zakres usług oferowanych w projekcie 

 
1. Projekt realizowany będzie na terenie Publicznego Przedszkola „Nad Rzeczką” w Pruszczu Gdańskim. Jest on skiero-

wany do rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola „Nad Rzeczką. 
2. W projekcie będą prowadzone zajęcia skierowane do rodziców/opiekunów prawnych dzieci zgodnie z określonymi 

wcześniej potrzebami Placówki: warsztaty praktyczne dla rodziców/opiekunów prawnych - 1 grupa po 15 osób, 1 
spotkanie (4h) w m-cu przez 5 m-cy, razem 20h, od I do V 2023.  

3. W programie warsztatów m.in.: Jak mówić by dzieci nas słuchały; Rodzeństwo bez rywalizacji; Budowanie relacji doro-
sły-dziecko w duchu podmiotowości i dialogu; Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów; Motywowanie dziecka; Radze-
nie sobie z trudnymi zrachowaniami; Jak w dziecku rozwinąć pasje i kształtować kompetencje kluczowe.  

 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

§ 3 
Uczestnicy/czki projektu 

 
1. Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowi 15 rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających 

do Publicznego Przedszkola „Nad Rzeczką”. Są to osoby zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego w rozu-
mieniu Kodeksu Cywilnego.  

2. W pierwszej kolejności otrzymują rodzice opiekunowie prawni dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe” o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych (z niepełnosprawnością, o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzice dzieci zdol-
nych).  

 
§ 4 

Rekrutacja 
 

1. Osobą odpowiedzialną za rekrutację jest Kierownik Projektu wraz z dyrekcją przedszkola. 
2. Na dokumenty uczestnictwa w projekcie składają się: 

a) formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie; 
b) deklaracja uczestnictwa w projekcie wypełniana przez uczestnika/czkę projektu; 
c) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych; 
d) regulamin podpisany przez uczestnika/czkę projektu; 

3. W przypadku osób niepełnosprawnych możliwe jest umówienie wizyty personelu projektu celem omówienia zasad udziału i 
pomocy w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych. 

4. Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 

5. W przypadku większej liczby chętnych o zakwalifikowaniu zdecyduje Dyrekcja placówki.  
6. W razie potrzeby zostaną utworzone listy rezerwowe. 

 
§ 5 

Obowiązki uczestników 
 

1. Rodzice/opiekunowie zakwalifikowani do udziału w zajęciach zobowiązani są do: 
a) regularnego uczestniczenia w zajęciach; 
b) uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu; 
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c) przestrzegania punktualności; 
d) w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach/nieobecności uczestnik/czka jest zobowiązany do niezwłocznego poin-

formowania o tym Dyrekcję przedszkola lub Kierownika Projektu; 
e) osoba zakwalifikowana w projekcie wypełnia deklarację uczestnictwa w projekcie najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

pierwszych zajęć.  
 

§ 6 
2.  Postanowienia końcowe 

 
1. Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Projektu 

w formie aneksu. 
 
 

Końcowa interpretacja Regulaminu w ramach Projektu należy do Kierownika Projektu w oparciu o zasady i wytyczne obo-
wiązujące dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. 
 
 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z niniejszym Regulaminem i akceptuję jego postanowienia. 
 
 
 
 
 
 

................................................................    ....................................................................................................................... 
Miejscowość Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu 


