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Zasady organizacji zajęć, rekrutacji  
i kwalifikacji uczestników do projektu 
„Młodzi Bielańczycy”. 
 
 

I. Organizatorem zajęć w ramach projektu „Młodzi Bielańczycy” jest Szkoła 
Podstawowa nr 293 im J. Kochanowskiego w Warszawie. 
 

1) Zajęcia realizowane są w 4 cyklach, realizowanych w terminie od kwietnia  

do września 2018 r, zgodnie z grafikiem projektu, dostępnym na stronie internetowej 

SP 293. 

 

2) Na każdy cykl zajęć składają się: 1 zajęcia stacjonarne, realizowane w SP293  

– w wymiarze 2 godzin lekcyjnych oraz 1 zajęcia plenerowe (tzw. wycieczka plenerowa) 

realizowane zgodnie z programem – w wymiarze 4 godziny lekcyjne. Dokładne daty 

zajęć i godziny dostępne będą na stronie internetowej SP 293. 

 

3) Na każdy cykl zajęć zostanie utworzonych 6 grup, o liczebności do 20 osób  

w 3 grupach wiekowych (6-9, 10-12, 13-15), łącznie do 120 osób w jednym cyklu zajęć. 

 

 

II. Rekrutacja i kwalifikacja uczniów na zajęcia prowadzona będzie według 
ustalonego grafiku w oparciu o niniejsze zasady: 
 
1) Do udziału w zajęciach w ramach projektu budżetu  partycypacyjnego „Młodzi 

Bielańczycy”  uprawnieni są uczniowie bielańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych 

oraz mieszkańcy Bielan w wieku od 7 do 15 lat.  

 

2) Uczniowie/uczennice mogą uczestniczyć w więcej niż jednym cyklu zajęć. 

 

3) Zajęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach według harmonogramu 

dostępnego na stronie internetowej SP293 w linku Budżet Partycypacyjny. 
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4) Warunkiem udziału ucznia/ uczennicy w procesie rekrutacyjnym jest dostarczenie 

wypełnionej i podpisanej przez rodzica karty zgłoszeniowej. 

a) Karta dostępna jest na stronie internetowej SP 293. 

b) Sposób dostarczenia: w wersji papierowej bezpośrednio do sekretariatu SP 293 

lub drogą mailową na adres mlodzi.bielanczycy@sp293.edu.pl (wymagany skan 

wypełnionego dokumenty z widocznym podpisem rodzica/opiekuna).   

c) Termin dostarczenia: zgodnie z grafikiem. 

d) Nabór prowadzony jest odrębnie na każdy cykl zajęć. 

 

5) O kwalifikacji na dany cykl zajęć decyduje kolejność zgłoszeń oraz ostateczna decyzja 

komisji rekrutacyjnej (członkowie zespołu projektu „Młodzi Bielańczycy”).  

Potwierdzenie zakwalifikowania na zajęcia będzie przekazywane na wskazany  

w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy na bieżąco i najpóźniej w tygodniu 

poprzedzającym zajęcia. 

 

6) W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych, niż dostępnych miejsc, organizator 

będzie tworzył listę rezerwową i najpóźniej w tygodniu poprzedzającym zajęcia 

proponował zwalniane miejsca kolejnym osobom z listy rezerwowej. 

 

7) Nieodwołana na co najmniej tydzień przed zajęciami nieobecność może skutkować 

wykluczeniem z możliwości udziału w kolejnych zajęciach. 

 

8) W razie rezygnacji z zajęć uczestnik, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest 

poinformować organizatora najpóźniej na dzień przed warsztatem. 

 

9) Rodzic/opiekun akceptuje niniejszy regulamin. 

 

10) Rodzic/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko  

na potrzeby realizacji projektu oraz sprawowania opieki nad dzieckiem. Dane osobowe 

będą przetwarzane w celu realizacji projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926). 

 

11) Rodzic/opiekun wyraża zgodę na robienie zdjęć i nagrań podczas zajęć  

oraz umieszczania ich na stronie internetowej Projektu oraz w materiałach tworzonych  

w ramach Projektu.  
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III.  Bezpieczeństwo podczas zajęć 

1) Za bezpieczeństwo uczestników biorących udział w warsztatach odpowiedzialność 

ponoszą instruktorzy prowadzący zajęcia. 

2) Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie 

stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa  

oraz poleceń instruktora. 

3) Uczestnicy zobowiązani są do dbania o wyposażenie sal, w których odbywają się 

zajęcia. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania 

wyposażenia sal ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku 

osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby. 

4) Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzenia dziecka do SP 293,  

w której odbywają się zajęcia oraz do odebrania dziecka po zajęciach w wyznaczonym 

miejscu wskazanym przez instruktora. 

 
 


