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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Akademia FAIR PLAY” 

 realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, 

Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, 

 Kierunek działania 5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej. 

 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad uczestnictwa w projekcie pn. „Akademia FAIR PLAY”. 

2. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć sportowych, wyjazdów edukacyjnych i Rodzinnych 

Potyczek Sportowych dla 40 dzieci w wieku 10 - 16 lat zamieszkujących na terenie Gminy Korzenna 

zwanych dalej Beneficjentami. 

3. Projekt, o którym mowa w punkcie 1 realizowany jest w okresie 01.06.2019 r. do 30.11.2019 r. 

4. Uczestnicy nie pokrywają kosztów z tytułu uczestnictwa w proponowanych zajęciach i wyjazdach – 

formy wsparcia są bezpłatne.  

5. Projekt realizowany jest przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Korzennej  w partnerstwie 

z Centrum Kultury w Korzennej. 

§ 2 

1. Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani uczestnictwem dziecka w projekcie składają 

poprawnie wypełniony formularz Zgoda na uczestnictwo w projekcie. 

2. Zgodę na uczestnictwo w projekcie można pobrać w biurze Uczniowskiego Ludowego Klubu 

Sportowego w Korzennej (33-322 Korzenna 342), w biurze Centrum Kultury w Korzennej (Dwór), 

a także ze strony internetowych: www.ulkskorzenna.pl i www.korzenna.pl.  

 

§ 3 

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze Centrum Kultury w Korzennej (Dwór) w okresie 

od 21.06.2019 do 28.06.2019 r. w godzinach od 7.00 do 15:00. Dokumenty, które wpłyną przed lub po 

wyznaczonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 

 

§ 4 

Weryfikacji kwalifikowalności Beneficjentów dokona Zespół Rekrutacyjny w składzie: Koordynator 

Projektu, dwóch Członków ULKS Korzenna. 

 

 

§ 5 

1. Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane dzieci, które w momencie rekrutacji spełnią 

następujące wymogi formalne: 

http://www.ulkskorzenna.pl/
http://www.korzenna.pl/


                                                                
 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020 

 2 

a) zamieszkują na terenie Gminy Korzenna,  

b) mieszczą się w przedziale wiekowym 10 - 16 lat. 

 

§ 6 

1. W przypadku spełnienia wymogów formalnych w procesie rekrutacji zastosowany zostanie system 

preferencji polegający na przyznaniu punktów i zakwalifikowaniu do projektu w pierwszej kolejności 

osób z poniższych grup: 

a) Dziecko pochodzi z rodziny korzystającej z pomocy OPS w Korzennej - /1pkt./ - jakiekolwiek 

świadczenie uzyskane przez rodzinę w roku 2018, oprócz świadczenia 500+ na drugie i kolejne 

dziecko, w przypadku którego nie weryfikuje się dochodów rodziny.  

b) Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) - /1 pkt./  

c) Dziecko płci żeńskiej (dziewczynki zostały uwzględnione w grupach preferencyjnych, aby 

dodatkowo promować równość płci w sportach uważanych za typowo męskie) /1 pkt./ 

2. Powyższe dane zbierane będą na podstawie oświadczeń rodziców zawartych w formularzu Zgody na 

uczestnictwo w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

§ 7 

1. Beneficjenci Ostateczni zostaną wyłonieni przez Zespół Rekrutacyjny w dniu 29.06.2019 r.  

2. Do projektu zostaną zakwalifikowane dzieci, które spełniają wymogi formalne  

i otrzymają największą liczbę punktów w oparciu o kryteria preferencyjne. W przypadku kilku 

zgłoszeń o tej samej liczbie punktów o miejscu na liście zdecyduje data zgłoszenia do projektu 

(złożenia formularza zgody na uczestnictwo w projekcie). 

3. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 40 osób. Chętni do udziału w projekcie, którzy nie zostali 

zakwalifikowani, zostaną ujęci na liście rezerwowej.  

4. Możliwe jest przyjęcie do projektu osoby, która nie przynależy do żadnej z preferowanych grup, 

jednak musi spełniać kryterium formalne i osoby z punktami preferencyjnymi nie wyczerpały limitu 

przyjęć do projektu. 

5. Osoby zakwalifikowane do projektu o swoim statusie zostaną powiadomione telefonicznie w dniu 

29.06.2019 r.  

6. W przypadku, gdy liczba dzieci ulegnie zmianie z powodu rezygnacji lub nie spełnienia warunków 

przez osoby wcześniej zakwalifikowane, do udziału w projekcie zostaną włączone dzieci z listy 

rezerwowej. 

  

§ 8 

Kwalifikowalność uczestnika projektu badana jest jednokrotnie w momencie jego rekrutacji i na ten 

moment uczestnik powinien posiadać wymagany w projekcie status.  
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§ 9 

Wszelkie dane osobowe przekazywane Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w 

Korzennej i Centrum Kultury w Korzennej w procesie rekrutacji są chronione prawem i 

wykorzystywane jedynie w celach realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

§ 10 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się (w imieniu niepełnoletnich jego prawni opiekunowie) 

regularnie uczestniczyć w oferowanym wsparciu, a powody absencji mogą być jedynie wyjątkowe: 

obiektywnie uzasadniona sytuacja rodzinna oraz choroba. 

2. Koszt dojazdu do miejsca realizacji zajęć lub zbiórki przed wyjazdowymi zajęciami  uczestnik 

projektu zobowiązuje się pokryć we własnym zakresie (w imieniu niepełnoletnich jego prawni 

opiekunowie). 

 

§ 11 

Rodzice/prawni opiekunowie Beneficjentów projektu mają obowiązek wypełniania ankiet oraz 

umożliwienia uczestnictwa dzieci w zajęciach w wyznaczonych terminach.  

 

§ 12 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

      

Beneficjent/ prawny opiekun beneficjenta wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 

karcie zgłoszenia do projektu, w szczególności w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr 

PESEL, statusu rodziny, wizerunku swojego i dziecka. 

W związku z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informuję, iż: 

1) Administratorem zbieranych danych osobowych beneficjentów/ opiekunów prawnych jest 

ULKS Korzenna 

2) inspektorem ochrony danych osobowych Administratora danych osobowych jest Prezes 

ULKS Korzenna oraz Koordynator projektu. 

3) dane osobowe beneficjentów/ opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu prawidłowej 

realizacji przez Administratora projektu FIO, który to projekt jest wykonywany przez 

Administratora w związku z jego uzasadnionym interesem prawnym jako organizacji pożytku 

publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w 

związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 

4) odbiorcami danych osobowych beneficjentów/ opiekunów prawnych mogą być kontrahenci 

Administratora – dostawcy usług świadczonych na rzecz Administratora lub odbiorcy usług 

świadczonych przez Administratora, podmioty uprawnione do pozyskiwania danych osobowych 

w oparciu o przepisy prawa, jak również podmioty, którym Administrator powierza dane  

osobowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych); 



                                                                
 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020 

 4 

5) dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) dane osobowe mogą być przechowywane przez czas niezbędny do prawidłowej realizacji 

przez Administratora projektu FIO, który to projekt jest wykonywany przez Administratora w 

związku z jego uzasadnionym interesem prawnym jako organizacji pożytku publicznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, jednakże przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów realizacji projektu. 

7) beneficjent/ opiekun prawny posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) beneficjent/ opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących go narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

9) podanie przez beneficjenta/ opiekuna prawnego danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do prawidłowej realizacji przez Administratora projektu FIO, który to projekt jest 

wykonywany przez Administratora w związku z jego uzasadnionym interesem prawnym jako 

organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 17.06.2019 r. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Koordynator projektu 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

…………………………………………… 

Prezes ULKS Korzenna 

 

 


