Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach „Finanse od najmłodszych lat”
§ 1 Informacje o warsztatach
1. Warsztaty są realizowane przez Stowarzyszenie Matki Wariatki w terminach 24 listopad,
1 i 8 grudnia 2018 r. we współpracy z Anną Chandoszko.
2. Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku 5-7 lat wraz z rodzicami/opiekunami.
3. Warsztaty realizowane są w jednej grupie utworzonej z 12 dzieci z opiekunami (jeden
opiekun na jedno dziecko)
4. Jedne zajęcia warsztatowe trwają około 45 minut.
5. Miejsce odbywania się warsztatów <adres>
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników warsztatów zwanych dalej
"Uczestnikami" oraz zasady uczestnictwa w warsztatach „Finanse od najmłodszych lat”
2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników.
§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Możliwość uczestnictwa w projekcie przysługuje każdemu dziecku w wieku 5-7 lat z terenu
powiatu pilskiego.
2. Dzieci posiadające przeciwwskazania medyczne nie mogą uczestniczyć w projekcie.
3. Warunkiem uczestnictwa dzieci, o których mowa w ust. 1 w projekcie jest:
1) wysłanie zgłoszenia udziału w warsztatach wraz z oświadczeniami zawartymi w ww.
zgłoszeniu na adres matki.wariatki@wp.pl lub wpisanie się na listę w czasie trwania
wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Matki Wariatki.
2) po zakwalifikowaniu dziecka do projektu należy w ciągu 2 dni potwierdzić gotowość
do uczestnictwa w zajęciach we wskazanym terminie,
3) systematyczny udział w zajęciach;
4) stosowanie postanowień regulaminu.
§ 4 Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona do dnia 20 listopada 2018 r.
2. Dokładny termin składania zgłoszeń udziału w projekcie zostanie podany do publicznej
wiadomości ogłoszeniem m.in. na stronie www Stowarzyszenia Matki Wariatki i grupie
zamkniętej Matki Wariatki.
3. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest przesłanie mailem w terminie zgłoszenia,
o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1.
4. W przypadku małej liczby zgłoszeń możliwe jest przedłużenie okresu rekrutacji.
5. W przypadku większej liczby chętnych dobór uczestników nastąpi zgodnie z § 5 ust. 2.
6. Wynik rekrutacji zostanie przekazany mailowo osobom, które wysłały zgłoszenie.
§ 5 Kwalifikacja uczestników na zajęcia
1. Weryfikacji formalnej zgłoszeń j dokumentów dokona komisja rekrutacyjna w składzie:
Przedstawiciel Stowarzyszenia Matki Wariatki – Patrycja Kujawa oraz Członkini
Stowarzyszenia: Anna Jasińska.
2. W przypadku większej liczby chętnych dobór uczestników nastąpi zgodnie z kryterium
pierwszeństwa.
3. W przypadku większej ilości zgłoszeń uczestników zostanie sporządzona lista rezerwowa na
podstawie kryteriów opisanych w ust. 2 z zastrzeżeniem:
1) lista rezerwowa zostanie sporządzona jedynie na podstawie dokumentu, o którym mowa
w § 3 ust. 3 pkt 1 złożonym w wyznaczonym terminie;

2) dzieci z listy rezerwowej zostaną przyjęte do projektu w przypadku rezygnacji Uczestnika
z uczestnictwa w projekcie z przyczyn losowych, np. choroba, wypadek albo skreślenia z listy
uczestników z powodów określonych niniejszym Regulaminem.
§ 6 Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik ma prawo do:
1) udziału w zajęciach pod opieką rodziców/opiekunów prawnych;
2) opuszczenia maksymalnie jednych zajęć;
3) zgłaszania uwag i oceny zajęć.
2. Uczestnik ma obowiązek:
1) systematycznie uczestniczyć w zajęciach;
2) słuchać poleceń opiekunów i instruktorów;
3) punktualnie stawiać się w miejscu zbiórki;
4) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego.
§ 7 Skreślenie z listy Uczestników
1. Skreślenie z listy Uczestników może nastąpić w przypadku:
1) opuszczenia powyżej 1 godziny lekcyjnej zajęć bez względu na fakt czy nieobecność
jest usprawiedliwiona czy nie usprawiedliwiona;
2) powtarzających się zachowań uczestnika zagrażających bezpieczeństwu jego
lub/i innych uczestników lub naruszających zasady współżycia społecznego.
§ 8 Dokumentacja projektu
1. Dokumenty rekrutacyjne przechowywane będą w siedzibie Stowarzyszenia Matki Wariatki
w Pile.
2. Dokumentacja zajęć prowadzona jest w formie dziennika zawierającego między innymi:
1) listę uczestników zajęć;
2) frekwencję na zajęciach;
3) datę i tematy zajęć;
4) uwagi dotyczące zajęć;
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Stowarzyszenia Matki Wariatki.
2. Wszelkie informacje na temat projektu są dostępne w Stowarzyszeniu Matki Wariatki, drogą
mailową na adres matki.wariatki@wp.pl.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.11.2018 r.

