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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Podróż w przyszłość” 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-T089/18 
pn. „Podróż w przyszłość”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

2. Projekt realizowany jest przez Collegium Da Vinci, będący Liderem projektu oraz Wyspę Odkrywców s.c. 
Karolina Augustyniak, Anna Melewska, będący Partnerem projektu. 
 

§ 2 
Definicje 

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia, oznaczają: 
 Uczelnia – Collegium Da Vinci (CDV), z siedzibą w 61-719 Poznań, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 – 

Lider projektu; 
 WO – Wyspa Odkrywców s.c. Karolina Augustyniak, Anna Melewska, z siedzibą w 61-058 Poznań, 

ul. Sośnicka 10 – Partner Projektu; 
 Uczestnik – dziecko w wieku 3-6 roku życia zamieszkujące teren miasta Poznania i powiat poznański 

w województwie wielkopolskim; 
 Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR); 
 Projekt – pn. „Podróż w przyszłość”; 
 Biuro Projektu – Collegium Da Vinci, 61-719 Poznań, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pok. 402. 

 
§ 3 

Założenia projektu 

1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. 

2. Uczestnikami projektu są dzieci w wieku 3-6 lat mieszkające w woj. wielkopolskim na terenie powiatu 
poznańskiego i miasta Poznania. Udział w projekcie jest dobrowolny. 

3. Ogólnym celem Projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych i osobistych oraz sprawności fizycznej 
dzieci w wieku 3-6 lat z powiatu poznańskiego i miasta Poznania poprzez ich uczestnictwo w kursach 
edukacyjnych. Realizacja projektu służy rozwijaniu u uczestników kompetencji pozwalających na 
aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój 
zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej, zapobieganie społecznemu wykluczeniu, 
co przyczyni się również do rozwoju społeczeństwa, rynku pracy i gospodarki.  

4. Wsparciem zostanie objętych 270 osób, w tym minimum 6 osób niepełnosprawnych. 

5. Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia: 

a. wsparcie warsztatowe dotyczące podniesienia kompetencji cyfrowych realizowanych przez CDV w 
następujących tematach: 

1) Nowe zawody związane z mediami 
2) Cyberbezpieczny przedszkolak 
3) Praca z telefonem 
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4) Programowanie bez prądu 
5) Schematy blokowe 

Dla jednej grupy uczestników zostaną zorganizowane jednodniowe zajęcia trwające 4 godziny. 
W każdym szkoleniu w jednej grupie może wziąć udział ok. 15 osób. 
1 godzina zegarowa to 45 minut zajęć. 
Miejsce realizacji warsztatów: Collegium Da Vinci, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań. 

b. wsparcie warsztatowe dotyczące podniesienia kompetencji osobistych realizowanych przez CDV w 
następujących tematach: 

1) Przemówienia publiczne 
2) Autoprezentacja 

Dla jednej grupy uczestników zostaną zorganizowane jednodniowe zajęcia trwające 4 godziny. 
W każdym szkoleniu w jednej grupie może wziąć udział ok. 15 osób. 
1 godzina zegarowa to 45 minut zajęć. 
Miejsce realizacji warsztatów: Collegium Da Vinci, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań. 

c. wsparcie warsztatowe dotyczące podniesienia kompetencji cyfrowych realizowanych przez WO w 
następujących tematach: 

1) Warsztat filmowy 
2) Warsztat radiowy 

Dla jednej grupy uczestników zostaną zorganizowane jednodniowe zajęcia trwające 4 godziny. 
W każdym szkoleniu w jednej grupie może wziąć udział ok. 15 osób. 
1 godzina zegarowa to 45 minut zajęć. 
Miejsce realizacji warsztatów:  
- Przedszkole w Zielińcu Wyspa Odkrywców, ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań oraz  
- Przedszkole w Czerwonaku Bańka Mydlana, ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak. 

d. wsparcie warsztatowe dotyczące podniesienia kompetencji osobistych realizowanych przez WO w 
następujących tematach: 

1) Omnibus – Dobra pamięć i koncentracja 
2) Odkrywca Lingwista- budowanie kompetencji językowych 
3) Emocje – Asertywność. Silny charakter 
4) Kultura osobista – Odkrywca z klasą 
5) Obywatel świata 
6) Język angielski 

Dla jednej grupy uczestników zostaną zorganizowane 2-dniowe zajęcia trwające łącznie 6 godzin w 
przypadku warsztatów 1)-4) oraz trwające 44 godziny w przypadku warsztatów 5) i 36 godzin w 
przypadku warsztatów 6) w okresie 10 miesięcy w każdej edycji po 1 godzinie tygodniowo każde zajęcia. 
W każdym szkoleniu w jednej grupie może wziąć udział ok. 15 osób. 
1 godzina zegarowa to 45 minut zajęć. 
Miejsce realizacji warsztatów:  
- Przedszkole w Zielińcu Wyspa Odkrywców, ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań oraz  
- Przedszkole w Czerwonaku Bańka Mydlana, ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak. 

e. wsparcie warsztatowe dotyczące podniesienia kompetencji w zakresie sprawności fizycznej 
realizowanych przez WO w następujących tematach: 

1) Taniec ludowy 
2) Taniec nowoczesny 
3) Gimnastyka – ruch to zdrowie! Korygowanie wad postawy 
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4) Sport – zajęcia outdoorowe 
5) Zajęcia ruchowe z elementami samoobrony 

Dla jednej grupy uczestników zostaną zorganizowane zajęcia trwające po 32 godziny w przypadku 
każdego warsztatu w okresie 5 miesięcy w każdej edycji po 1 godzinie tygodniowo każde zajęcia. 
W każdym szkoleniu w jednej grupie może wziąć udział ok. 15 osób. 
1 godzina zegarowa to 45 minut zajęć. 
Miejsce realizacji warsztatów:  
- Przedszkole w Zielińcu Wyspa Odkrywców, ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań oraz  
- Przedszkole w Czerwonaku Bańka Mydlana, ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak. 

6. Uczestnik dodatkowo otrzyma: 
- poczęstunek w trakcie zajęć wyjazdowych, 
- certyfikat uczestnictwa w warsztatach, 
- materiały dydaktyczne. 
 

§ 4  
Warunki uczestnictwa w Projekcie 

1. Do udziału w poszczególnych zadaniach projektu mogą zgłaszać się dzieci spełniające następujące 
kryteria formalne i merytoryczne. 

2. Kryteria dostępu: 
a. Uczestnik jest dzieckiem w wieku 3-6 lat mieszkającym w woj. wielkopolskim na terenie powiatu 

poznańskiego i miasta Poznania (deklaracja). W ramach rekrutacji przewidziano miejsca dla kobiet 
na poziomie minimum 42% z zaplanowanych 270 uczestników. 

b. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 5.  

3. Kryteria dodatkowe (w przypadku większej liczby chętnych): 
a. W ramach rekrutacji przewidziano miejsca dla osób niepełnosprawnych. Niezbędne będzie w tym 

przypadku przedstawienie oświadczenia o niepełnosprawności dziecka przez opiekuna prawnego – 
uczestnik otrzyma 3 pkt, 

b. Zamieszkanie terenów wiejskich – uczestnik otrzyma 5 pkt, 
c. wsparcie finansowe pomocy społecznej (z uwagi na trudną sytuację materialną i brak możliwości 

samodzielnego sfinansowania dodatkowych zajęć) – uczestnik otrzyma 3 pkt, 
d. kolejność zgłoszeń. 

4. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji 
mającym na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu zgodnie z § 6. 

 
§ 5 

Rekrutacja uczestników Projektu 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty i odpowiada polityce równych szans. 

2. Rekrutację grupy docelowej I i II EDYCJI projektu prowadzi WO - Partner projektu w dwóch turach – 
10.2018 r. i 10.2019 r. 

3. Rekrutacja rozpoczyna się od akcji informacyjno-promocyjnej prowadzonej poprzez m.in. plakaty, ulotki, 
informacje na portalach społecznościowych, strona internetowa CDV i WO, indywidualne spotkania 
informacyjne w trakcie zebrań z rodzicami, informacje przesyłane za pośrednictwem e-mail itp. 

4. Rekrutacja może zostać zawieszona wcześniej, jeżeli ilość zgłoszeń kandydatów spełniających wymogi 
formalne przekroczy wymaganą w projekcie. 



 

 

 

 
  

  4 

5. Na wypadek rezygnacji uczestnika projektu lub wypadków losowych powstaną listy rezerwowe (min. 
10 osób). 

6. Rekrutacja będzie miała charakter niedyskryminacyjny: osobom niepełnosprawnym zostaną 
zapewnione równe szanse udziału w projekcie. W zależności od rodzaju niepełnosprawności zostanie 
wprowadzony mechanizm racjonalnych usprawnień: np. dodatkowy prowadzący ze znajomością języka 
migowego, lokalizacja biura projektowego i miejsca realizacji kursów w lokalach umożliwiających 
swobodne korzystanie przez osoby niepełnosprawne ruchowo (tzn. zlokalizowane na parterze lub z 
podjazdem). 

7. Celem zgłoszenia udziału w projekcie uczeń dostarcza poprawnie wypełnioną dokumentację do siedziby 
WO - Wyspa Odkrywców s.c. Karolina Augustyniak, Anna Melewska, z siedzibą w 61-058 Poznań, ul. 
Sośnicka 10, w tym:  
a. Formularz rekrutacyjny (Formularz służący do gromadzenia danych osobowych uczestników projektu), 
b. Deklaracja uczestnictwa w projekcie, 
c. Oświadczenie uczestnika projektu, 
d. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie 
e. Zaświadczenie o niepełnosprawności (dot. osób niepełnoprawnych). 

8. Za dzień wpłynięcia zgłoszenia uważa się dzień, w którym kompletne, wypełnione, podpisane i 
parafowane dokumenty wskazane w pkt. 5 wpłyną do osoby rekrutującej. 

9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

10. Druki dokumentów rekrutacyjnych I i II EDYCJI są dostępne u kierownika projektu w CDV (ul. Gen. 
Tadeusza Kutrzeby 10, p. 402) i na stronie internetowej: www.cdv.pl oraz u Partnera projektu WO (ul. 
Sośnicka 10, 61-058 Poznań) i na stronie internetowej: www.przedszkolewzielincu.pl. 

11. Weryfikacja złożonych dokumentów prowadzona jest zgodnie z kryteriami rekrutacji. Informacja o 
zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie zostanie przekazana zainteresowanym osobom w formie 
elektronicznej i/lub telefonicznej. 

12. Potencjalni uczestnicy, którzy nie zostaną zakwalifikowani z powodu braku miejsc umieszczeni zostaną 
na liście rezerwowej. 

13. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu na jego miejsce może zostać zakwalifikowana osoba z listy 
rezerwowej według kolejności zgłoszeń. 

14. Archiwizację dokumentacji rekrutacyjnej I i II edycji prowadzi kierownik projektu w siedzibie Collegium 
Da Vinci w Poznaniu. 

15. Nadzór nad przebiegiem zajęć merytorycznych prowadzi kierownik projektu. 
 

§5 
Prawa i obowiązki Uczestników Projektu 

1. Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełnienia i podpisania następujących dokumentów 
będących podstawą uczestnictwa w projekcie: 
a. Umowa uczestnictwa w projekcie wraz z regulaminem, 
b. Formularz rekrutacyjny, 
c. Deklaracja uczestnictwa w projekcie, 
d. Oświadczenie uczestnika projektu, 
e. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie 
f. Zaświadczenie o niepełnosprawności (dot. osób niepełnoprawnych). 
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2. W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia dokumenty powinny zostać podpisane 
przez rodzica/opiekuna prawnego. 

3. Uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych do 
realizacji w ramach działań określonych w § 3 pkt. 5 niniejszego regulaminu oraz potwierdzenia 
obecności na listach obecności. 

4. Uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa w min. 80% godzin zajęć przewidzianych do realizacji. 

5. Uczestnicy są zobowiązani do informowania na bieżąco o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 
udział w Projekcie. 

6. Uczestnicy są zobowiązani do informowania na bieżąco Uczelnię lub WO o zmianie swoich danych 
osobowych. 

7. Każdy Uczestnik Projektu, ma prawo do: 
a. bezpłatnego udziału w formach wsparcia oferowanych w ramach projektu, określonych w § 3 pkt. 5, 
b. otrzymania zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach, po 

spełnieniu odpowiednich wymagań wskazanych w ww. pkt. 3-5. Niespełnienie wskazanych 
wymagań może powodować skreśleniem z listy Uczestników Projektu, 

c. wglądu i aktualizacji swoich danych, 
d. bezpłatnych materiałów dydaktycznych dotyczących form wsparcia. 

 
§ 6 

Zasady monitoringu uczestników projektu 

1. Zgodnie z wymogami Projektu, wszystkie dzieci będące Uczestnikami Projektu podlegają procesowi 
ewaluacji, kontroli, sprawozdawczości i monitoringu po zakończeniu warsztatów, mających na celu 
ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu oraz poprawy jakości praktycznych elementów 
kształcenia w ramach wsparcia. 

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny, Uczestnicy projektu są zobowiązani do udziału w 
badaniach ankietowych, wywiadach, testach lub spotkaniach organizowanych przez Uczelnię w ramach 
Projektu. 

3. Ewaluacja i monitoring prowadzony będzie w okresie realizacji projektu i po zakończeniu jego realizacji 
w terminie określonym w Oświadczeniu uczestnika projektu. 

4. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty bilansem kompetencji przed rozpoczęciem zajęć i po ich 
zakończeniu w celu zbadania wzrostu poziomu kompetencji. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy 
prawa powszechnego. 

2. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia i WO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2018 r.  

 
 
 
 
 

Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu 
 
 

………………………………………………………………………………. 
data i podpis 


