REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE „DZIEWCZĘCY ŁĄCZNIK”
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Dziewczęcy łącznik” (zwanym dalej Projektem).
Realizatorem Projektu jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin (zwane dalej Stowarzyszeniem), z siedzibą
w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 9, 39-120 Sędziszów Małopolski.

Program grantowy „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (czyli tzw. Funduszy EOG i Funduszy
Norweskich), prowadzony jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
(lider konsorcjum), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, na podstawie
Porozumienia w sprawie Realizacji Programu między Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego,
a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.

§1
Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb procesu rekrutacji i udziału w Projekcie.
2. Celem Projektu jest wzmocnienie kompetencji społecznych uczestniczek Projektu. Grupę docelową Projektu stanowią
dziewczyny w wieku 15-18 lat, które zamieszkują obszar województwa podkarpackiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 do 30.11.2022 na terenie województwa podkarpackiego.
4. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie 01.03.2022 do 25.04.2022 do godz. 12.00
5. W ramach Projektu przewidziane są dla Uczestniczek następujące formy wsparcia:
a) wyjazdowy obóz edukacyjny (30.04.2022-03.05.2022)
- warsztaty kompetencji społecznych (6h)
- warsztaty kooperacji (8h)
- warsztaty storytellingu (6h)
- warsztaty tworzenia inicjatyw społecznych (8h)
b) cykl warsztatów (maj – czerwiec 2022)
- warsztaty antydyskryminacyjne: 2 dni x 4h
- warsztaty herstoryczne: 4h
c) przygotowanie i realizacja inicjatyw społecznych (sierpień – październik 2022).
Udział w warsztatach i pozostałych formach wsparcia jest bezpłatny. Dodatkowo w trakcie obozu edukacyjnego Organizator
zapewnia transport, nocleg, wyżywienie i ubezpieczenie.
§2
Grupa docelowa projektu, warunki przystąpienia
1. Grupę docelową Projektu stanowią dziewczyny w wieku 15-18 lat, zamieszkujące na obszarze województwa
podkarpackiego.
2. Uczestniczką Projektu może być osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie spełnia następujące kryteria
formalne:
a) jest osobą zamieszkującą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) teren województwa podkarpackiego,
b) jest osobą w wieku 15-18 lat (do dnia poprzedzającego dzień 19 urodzin),

c) złoży komplet dokumentów rekrutacyjnych: Regulamin udziału w Projekcie, Deklarację uczestnictwa w Projekcie,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, Zgodę na przetwarzanie danych,
d) została wytypowana do udziału w Projekcie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Liczba miejsc jest ograniczona - do
udziału w Projekcie przystąpią maksymalnie 24 Uczestniczki.
§3
Proces rekrutacji
1. Przyjmowanie zgłoszeń do Projektu odbywać się będzie w terminie 01.03.2022-25.04.2022 do godz. 12.00
2. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu: https://psar.pl/dziewczecylacznik/ w zakładce “Dokumenty do pobrania”.
Biuro Projektu mieści się pod adresem:
Podkarpackie Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin
ul. Wspólna 1A,
35-205 Rzeszów
3. Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, należy dostarczyć w oryginale do Biura Projektu lub
przesłać pocztą tradycyjną (możliwość przesłania zgłoszeń za pośrednictwem e-maila z późniejszym
dosłaniem/dostarczeniem oryginałów – nie później niż w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie).
4. Dokumenty wymagane od Kandydatek w procesie rekrutacji (komplet podpisanych dokumentów rekrutacyjnych):
a) Regulamin udziału w projekcie,
b) Deklarację uczestnictwa w Projekcie,
c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku,
d) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
5. Koordynator Projektu decyduje o zakwalifikowaniu Kandydatki na Uczestnika biorąc pod uwagę kryteria formalne
(§2 pkt.2), oraz szczegółowe kryteria przedstawione w punkcie 6.
6. W ramach rekrutacji uczestniczki otrzymywać będą punkty za:
- motywację i chęć do aktywnego uczestniczenia w zaplanowanych działaniach projektowych (0-5 pkt) – punktacja zostanie
przyznana na podstawie informacji w przesłanym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej projektu
i/lub rozmowy telefonicznej.
7. Koordynator Projektu wpisuje Kandydatkę na listę rekrutacyjną na podstawie uzyskanych punktów (im więcej punktów tym
wyższe miejsce na liście). W momencie zebrania się grupy tworzona będzie lista rezerwowa, z której dobierane będą osoby
w razie rezygnacji Uczestniczek.
8. Wysłanie zgłoszenia do Projektu poprzez Formularz Zgłoszeniowy na stronie internetowej Projektu jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
§4
Zakwalifikowanie się do udziału w projekcie
1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie przez Koordynatora Projektu drogą
telefoniczną lub mailową.
2. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest:
a) wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego na stronie internetowej projektu: https://psar.pl/dziewczecy-lacznik/
b) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu udziału w projekcie,
c) dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z §3 pkt. 4.

§5
Warunki rezygnacji z udziału w projekcie
1. Z uwagi na edukacyjny charakter Projektu, składającego się z działań opisanych w §1, uczestnictwo dziewczyn
przystępujących do Projektu jest obowiązkowe we wszystkich jego etapach.
2. Uczestniczka ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie lub z jednego z jego działań z ważnych przyczyn (np. choroba,
nieprzewidziane zdarzenia losowe). W takiej sytuacji jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić Koordynatora Projektu oraz
dostarczyć pisemną rezygnację (drogą e-mailową na adres: b.szeliga@psar.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Wspólna 1A,
35-205 Rzeszów).
3. Z chwilą wykonania przez Uczestniczkę w ramach udziału w Projekcie jakiegokolwiek wytworu niematerialnego
rodzic/opiekun prawny udziela Stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wszystkich polach eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu.
4. Rodzic/opiekun prawny Uczestniczki Projektu musi wyrazić zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu
realizacji Projektu "Dziewczęcy łącznik" zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
5. Rodzic/opiekun prawny Uczestniczki biorącej udział w Projekcie wyraża również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć,
nagrań wideo i audio zrobionych podczas Projektu oraz umieszczenie ich między innymi na stronie internetowej oraz
w mediach społecznościowych.

§6
Postanowienia końcowe
1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu: https://psar.pl/dziewczecy-lacznik/ oraz w Biurze Projektu.
4. Wykaz załączników do Regulaminu udziału w Projekcie „Dziewczęcy łącznik”
Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Potwierdzam zapoznanie się z ww. Regulaminem udziału w Projekcie „Dziewczęcy łącznik” i jego akceptację oraz jestem
świadoma/y, że Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
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