
 

 
REGULAMIN  

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w małopolskim projekcie „Jeżdżę 

z głową” realizowanym przez Gminę Oświęcim w ramach zadania „Zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży”. 

2. Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. 
3. Projekt przewiduje przeprowadzenie łącznie 200 godzin zajęć nauki jazdy na nartach 

(20 godz. dla grupy – 10 grup) w okresie od 24.02.2020r. do 28.02.2020r. 
4. Cel projektu: 

1) nabycie podstawowych umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach, 
2) wzrost bezpieczeństwa dzieci korzystających ze stoków narciarskich, 
3) nabycie nawyku jazdy w kasku, 
4) podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, 
5) zachęcanie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu.  

5. Adresaci programu: 
Uczniowie kl. III i IV szkół podstawowych z terenu Gminy Oświęcim – 100 uczestników, 
nieumiejących jeździć na nartach oraz tych uczniów którzy nie korzystali z nauki jazdy na 
nartach w projekcie „Jeżdżę z głową” w poprzedniej edycji, dla których zorganizowany 
zostanie kurs jazdy na nartach w postaci pięciodniowego pobytu dzieci w formie „Białej 
szkoły” 

6. Miejsce realizacji projektu: 
Stacja Narciarska Małe Ciche Sp. z o. o. 
Małe Ciche 73c, 34 – 531 Murzasichle 
Miejsce pobytu: 
Ośrodek Wczasowy „PASTERNIK” 
Małe Ciche 24a, 34 – 531 Murzasichle   

7. Regulamin określa: 
1) warunki uczestnictwa w projekcie, 
2) zasady rekrutacji, 
3) zasady uczestnictwa, 

8. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych 
w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu (dyrektor danej szkoły). 

 
§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Projekt skierowany jest do uczniów klas III i IV szkół podstawowych z terenu Gminy 
Oświęcim. 

2. Dokumentem niezbędnym do uczestnictwa w projekcie jest wypełniona deklaracja 
uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1) 

 



 

 
 

§ 3 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutację w placówkach prowadzić będzie dyrektor szkoły. 
2. Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy: 

1) wypełnienie przez zainteresowanego rodzica niepełnoletniego ucznia deklaracji 
uczestnictwa w projekcie,  

2) dołączenie do deklaracji: 
a) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik nr 2) 
b) oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do nauki jazdy na nartach 

(załącznik nr 3) 
c) zgoda na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 4) 

3. Proces rekrutacji rozpocznie się od 20.01.2020r. do 24.01.2020r. 
 

§ 4 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnicy zobowiązani są o dokonanie w terminie do 14.02.2020r. wpłaty w wysokości 

100 zł na konto Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim - ABS 

Andrychów Nr konta  62 8110 1023 2003 0310 7842 0001, tytuł wpłaty: „Program 

Jeżdżę z głową – edycja 2020 – imię i nazwisko uczestnika”. 

2. Wyjazd uczestników odbędzie się w dniu 24.02.2020r.  spod dwóch szkół : SP Rajsko 

(dzieci z SP Rajsko, SP Babice, SP Brzezinka, ZSP Harmęże) oraz SP Grojec (dzieci z SP 

Grojec, SP Poręba Wielka,  SP Włosienica, SP Zaborze). 

3. Powrót uczestników w dniu 28.02.2020r. pod Szkołę SP Rajsko i SP Grojec. 

 

§ 5 
Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 

  
 
 
 
 
 
 
 
     Koordynatorzy projektu: 
      
     (-) mgr Agata Michalska – dyrektor CUW 
     (-) mgr Violetta Korczyk – zastępca dyrektora CUW 
 
 
 
 
 
 


