
 

 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Z CHEMIĄ NAPRZÓD - rozwój kompetencji podopiecznych placówek wsparcia dziennego 
poprzez udział w działaniach dydaktycznych realizowanych na Wydziale Chemii 

Uniwersytetu Gdańskiego.” 
 

 

§1 Postanowienia ogólne 

Regulamin Projektu określa warunki uczestnictwa w projekcie współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój,  III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym w programie Uniwersytet Młodego Odkrywcy.  

Nr umowy:WND-POWR.03.01.00-00-U118/17-00 

Projekt realizowany jest przez: Uniwersytet Gdański, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 

Projekt zakłada rekrutację 60 uczestników. 

Czas realizacji projektu: 01.06.2018 – 29.11.2019 

 

§2 Warunki uczestnictwa w projekcie 

1) Celem głównym projektu jest rozwinięcie kompetencji u uczniów, podopiecznych placówek wsparcia 

dziennego (PWD) na terenie Trójmiasta (w zakresie m.in. ciekawości poznawczej, zainteresowań 

przyrodniczych, kreatywności). Projekt obejmuje następujące działania: warsztaty laboratoryjne, 

wykład, mini-projekty uczniowskie, konkurs.  

2) Uczestnikiem/czką Projektu może być osoba, która spełnia łącznie powyższe warunki:  

a) jest podopiecznym/ną placówki wsparcia dziennego (PWD)  na terenie Trójmiasta, 

b) jest w wieku 12-16 lat, 

c) w szkole uczy się chemii, 

b) złożyła komplet dokumentów określonych w § 3 pkt. 9 niniejszego Regulaminu (poniżej, w 

następnym paragrafie).  

3) Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.  

 

§3 Zasady rekrutacji i organizacja działań edukacyjnych 

1. Rekrutacja do projektu odbywa się od 4 do 21 września 2018 roku. 

2. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami Polityki równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminacji.  

3. Rekrutacja uczestników jest prowadzona przez placówki wsparcia dziennego (PWD) wśród 

podopiecznych. 

4. W pierwszej kolejności do projektu przyjmowani są uczniowie zgłaszani przez PWD, z którymi UG 

podpisał umowę o współpracę. 

5. Każda placówka może zgłosić 6 uczniów. W przypadku wolnych miejsc, liczba ta zostanie 

zwiększona.  

6. Decyduje kolejność zgłoszeń. 



 

 
7. Jeśli, mimo objęcia wsparciem wszystkich zgłoszonych uczniów przez współpracujące z UG placówki 

wsparcia dziennego, będą wolne miejsca, do projektu zostaną przyjęci uczniowie zrekrutowani 

przez PWD, które nie podpisały umowy o współpracę z UG. 

8. Zgłoszenie uczestników odbywa się drogą mailową poprzez przesłanie listy zakwalifikowanych przez 

PWD do projektu osób wraz z listą rezerwowych. 

9. Uczniowie zakwalifikowani do projektu (lub w ich imieniu PWD) muszą dostarczyć w wersji 

papierowej wypełnione następujące formularze: Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenia 

uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika powierzonych do przetwarzania. Brak 

powyższych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie. Przed wysłaniem dokumentów warto 

sprawdzić ich kompletność z Listą kontrolną zamieszczoną na stronie projektu wraz z dokumentami 

rekrutacyjnymi. 

10. Wzory dokumentów uprawniających do udziału w projekcie są dostępne na stronie internetowej 

Wydziału Chemii w zakładce dotyczącej projektu pod adresem:  

https://chemia.ug.edu.pl/wspolpraca/popularyzacja_nauki/umo_-_z_chemia_naprzod 

11. Działania edukacyjne, w których będą uczestniczyć uczniowie to: 5 warsztatów (90 min), 1 wykład 

(45 min), realizacja mini-projektu, konkurs na zakończenie cyklu zajęć. Wymagana jest 80% 

frekwencja. 

12. Uczestnicy/uczestniczki działań edukacyjnych odbywających się w ramach projektu zobowiązani są 

do podpisania listy obecności na zajęciach i udziału w ewaluacji projektu oraz wypełniania testu 

kompetencji przed i po zakończeniu każdych zajęć.  

13. Poza listą osób zakwalifikowanych do projektu zostanie sporządzona lista rezerwowa. Każda osoba 

z listy głównej, która będzie chciała zrezygnować z udziału w projekcie musi dokonać tego na 

piśmie, a jej miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. 

 

 

§ Postanowienia końcowe 

1. Kwestie nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez realizującego projekt.  

2. Realizujący projekt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  

3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej realizującego projekt.  

 

 


