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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„CYFROWI BADACZE PSZCZÓŁ” 

 
§ 1 

 Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Cyfrowi badacze pszczół” 
sfinansowanym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. 

2. Projekt realizowany jest przez Fundację Kochajmy Pszczoły od 01.01.2020 do 30.11.2020. 
3. Działania realizowane są na terenie województwa mazowieckiego na rzecz Uczestników 

Projektu spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3 
 

§ 2 
Założenia Projektu 

1. Celem ogólnym Projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości  
2. Wsparcie kierowane jest do 120 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadpodstawowych na Mazowszu. 
3. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują: 

a) Warsztaty pszczelarsko-przyrodnicze, fotograficzne i filmowe, 
b) wizyty w pasiece edukacyjnej, 
c) konsultacje indywidualne np. podczas rodzinnych spacerów. 

 
4. Zajęcia będą odbywały się na terenie placówki współorganizującej jak również i poza np. w 

pasiece edukacyjnej, a także on-line.  
 

5. Warsztaty on-line będą prowadzone za pośrednictwem platformy Zoom, materiały będą 
Państwu udostępniane za pośrednictwem strony  fb/kochajmypszczoly, kanału fundacji na 
YouTube, www.kochajmy-pszczoly.org. 
 

6. Konsultacje z uczestnikami – w określone dni i godziny tygodnia nasi wykładowcy będą do 
dyspozycji uczestników za pośrednictwem aplikacji Messenger i WhatsApp. 

 
§ 3 

Zasady rekrutacji 
1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie koordynator ze strony fundacji przy 

współudziale przedstawicieli placówek lokalnych tj. szkół, bibliotek, klubów kultury, a także 
on-line. 

2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem projektu. 
3. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie z godnie z zasadą równych szans w 

dostępie do udziału zajęciach realizowanych w ramach projektu. 
4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

 złożenie przez kandydata wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) 
stanowiącego deklarację uczestnictwa w projekcie,  

 zgody rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku uczniów niepełnoletnich) na 
udział w zajęciach w realizowanych w ramach projektu, 

 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu, 
5. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę uczestników Projektu. 
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§ 4 
                                     Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 
 
1. Każdy uczestników Projektu ma prawo do: 

a) udziału w zajęciach gwarantowanych przez program, 
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, 
c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć, 
d) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w zajęciach, 
e) otrzymania nagród przewidzianych dla uczestników projektu. 

2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 
a)   złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie, 
b) obecności na zajęciach, 
c) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio 
monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu, 

3.  Udział uczestników Projektu w zajęciach jest nieodpłatny. 
                                                                 

§ 5 
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie 
zgłoszona do Biura Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – pod warunkiem złożenia 
pisemnej rezygnacji 

2. W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników Projektu z udziału  
w Projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub 
chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia  
o przyczynie rezygnacji. 

3. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje 
utworzenie listy rezerwowych uczestników. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub 
usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu 
z listy osób biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu w przypadku 
naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.   

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika Projektu z udziału  
w Projekcie, Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów 
dydaktycznych, pozostających w nienaruszonym stanie 

 
§ 6 

Zasady monitoringu i kontroli 
1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu 

osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom i instytucjom 
zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego regulaminu. 
2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika 

Projektu w porozumieniu z opiekunem Projektu z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu. 

 


