
 

 

Regulamin udziału w projekcie 

pn. „Działajmy razem – Ekowakacje na Barbarce ” realizowanym przez Stowarzyszenie „Tilia” 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Dofinansowania na jego realizację udzieliło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta 

Torunia”. 

 

1. Regulamin określa: 

a) kryteria uczestnictwa w projekcie pn. „Działajmy razem – Ekowakacje na Barbarce” realizowanym 

przez Stowarzyszenie „Tilia” na terenie Osady Leśnej na Barbarce, 

b) procedurę rekrutacji uczestników projektu, 

c) zasady organizacji poszczególnych działań w ramach projektu, 

d) prawa i obowiązki uczestników projektu, 

e) prawa i obowiązki realizatora projektu. 

2. Celem głównym projektu jest wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności 

lokalnej i animacji społecznej u 20 dzieci w wieki 7-13 lat z obszaru LSR z gminy miasta Torunia.  

3. Beneficjentami projektu są: dzieci w wieku 7-13 lat zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego)  z 

obszaru LSR na terenie Gminy Miasta Toruń. 

4. W projekcie udział wziąć mogą osoby spełniające następujące kryteria: 

A. formalne – obowiązkowe: 

a) wiek 7-13 lat, 

b) adres zamieszkania na obszarze LSR dla obszaru LGD Miasta Torunia, 

c) zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (dzieci z orzeczeniem o 

niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego),  

d) nie biorące udziału w innym projekcie w ramach danego naboru, 

 

B. Kryteria merytoryczne – dodatkowe: 

a) zainteresowania przyrodnicze i artystyczne – 1 pkt. 



5. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia do 30 września 2019 r. na terenie Osady Leśnej na Barbarce w 

Toruniu, zlokalizowanej przy ul. Przesieckiej 13. 

6. Aby zgłosić swój udział w projekcie należy pobrać ze strony Szkoły Leśnej na Barbarce lub 

Stowarzyszenia „Tilia” (zakładka projekty) kartę zgłoszenia. Kartę należy wypełnić i przesłać 

elektronicznie (mailem), pocztą lub doręczyć osobiście do biura projektu. Po otrzymaniu karty 

zgłoszenia opiekun projektu skontaktuje się z osobami zainteresowanymi w celu poinformowania o 

wynikach procesu rekrutacji. 

Biuro projektu: 

Szkoła Leśna na Barbarce  

ul. Przysiecka 13  

87 – 100 Toruń,  

tel. 56 657 60 85, www.szkola-lesna.torun.pl, biuro@szkola-lesna.torun.pl 

Opiekun projektu: Katarzyna van Marke de Lumen , k.marke@szkola-lesna.torun.pl 

7. Na potrzeby projektu utworzona zostanie lista uczestników rezerwowych, którzy z powodu 

wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie. 

8. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie w biurze projektu uzupełnionych i podpisanych 

dokumentów:  

a. regulaminu projektu, 

b. umowy uczestnictwa w projekcie, 

c. oświadczenia uczestnika projektu objętego grantem (RODO), 

d. formularza rekrutacyjnego/karta zgłoszenia, 

e. deklaracja uczestnika projektu, 

f. oświadczenia o nieuczestniczeniu w innym projekcie w ramach danego naboru,  

g. dokumentu lub jego kopii poświadczającej spełnianie kryteriów formalnych np. kopia 

orzeczenia o niepełnosprawności, kopia orzeczenia o kształceniu specjalnym, decyzja MOPR lub 

TCŚR. 

9. Zakres merytoryczny projektu obejmuje realizację dla 20 osób, dwóch tur półkolonii letnich w 

następujących terminach:  

 24-29 czerwca 2019 r.  

 1-6 lipca 2019 r. 

10. W każdej turze półkolonii od poniedziałku do piątku Realizator projektu zapewnia opiekę na dziećmi w 

godz. 8.00-16.00 oraz przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych i plastycznych, a także zabaw 

sportowo-integracyjnych i dwa posiłki: II śniadanie i obiad. Szóstego dnia półkolonii w sobotę w godz. 
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15.00-18.00 zorganizowane zostanie spotkanie integracyjne dla rodzin uczestników projektu połączone 

z ogniskiem.  

11. Obowiązki uczestnika projektu:  

a)Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i podpisanie przez uczestnika 

wymaganych dokumentów. 

b) Regularne i aktywne uczestnictwo w półkoloniach.  

c) Wypełnianie wszystkich dokumentów projektowych w tym m.in.: ankiet ewaluacyjnych oraz 

list obecności oraz innych niezbędnych dokumentów celem rozliczenia projektu przez 

Realizatora, zgodnie z wymaganiami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta 

Torunia”,  

d) Przestrzegania wszystkich przepisów wynikających z umowy oraz innych dokumentów 

związanych z projektem,  

e) Niezwłocznego zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym 

danych adresowych.  

 

12. Obowiązki Realizatora:  

a) Zapewnienie wykwalifikowanych osób do przeprowadzenia półkolonii i warsztatów, zgodnie z 

informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr 1/G/2018/-27,  

b) Zapewnienie niezbędnych materiałów i usług w trakcie realizacji półkolonii niezbędnych do 

przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie działań. 

 c) Realizowania projektu zgodnie z założeniami, które zawarte są w opisie projektu znajdującego 

się na stronie internetowej www.szkola-lesna.torun.pl w zakładce projekty,  

d) Stowarzyszenie „Tilia” zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności, aby wykonać 

umowę zgodnie z jej treścią i celem.  

13. Skreślenie z listy uczestników i rezygnacja z udziału w projekcie:  

a) Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu,  

b) W przypadku rezygnacji z projektu w trakcie jego trwania, Uczestnik jest zobowiązany podać 

na piśmie przyczynę rezygnacji.  

14. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w 

niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu. 

15. Stowarzyszenie „Tilia” może dokonać zmian w harmonogramie w przypadku zaistnienia niezależnych 

od w/w Stowarzyszenia okoliczności, uniemożliwiających realizację zaplanowanych przedsięwzięć. 
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Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem projektu 

 

.................................                                          ........................................................................... 

Data                                                                                                    Imię i nazwisko  

 

 

 


