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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
,,JEZDŻĘ Z GŁOWĄ” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne. 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Jeżdżę  
z głową„ realizowanym przez Miasto Nowy Sącz w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży w 2020 r. 
2. Organizatorem projektu jest Miasto Nowy Sącz, zwana w dalszej części Regulaminu 
„Organizatorem”. 
3. Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. 
4. Beneficjentami projektu są uczniowie, nie umiejący jeździć na nartach, ze szkół 
podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza, wybierani do projektu za zgodą rodziców. 
5. Projekt przewiduje przeprowadzenie łącznie 20 godzin zajęć jazdy na nartach dla uczniów  
z terenu Miasta Nowy Sącz, w okresie od dnia 27 stycznia 2020 roku do dnia 9 lutego 2020 r. 
W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 5 wyjazdów czterogodzinnych lekcji nauki 
jazdy na nartach dla każdego uczestnika, która zrealizowana zostanie w grupach, w ramach 
zajęć pozalekcyjnych, przez wykwalifikowanych instruktorów, zgodnie z obowiązującym  
w Polsce prawem dla tego typu zajęć. Wyjazdy będą odbywać się od poniedziałku do piątku. 
6. Do udziału w programie zostanie zrekrutowanych 160 uczniów ze szkół podstawowych  
z terenu Miasta Nowego Sącza. 
7. Zrekrutowani uczniowie zostaną podzieleni na 16 grup (po 10 uczniów). 
8. Cel projektu: 
a) nabycie podstawowych umiejętności jazdy na nartach, 
b) wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego 
korzystania ze stoków czy tras narciarskich oraz popularyzacja dobrego nawyku jazdy  
w kasku, 
c) poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, 
d) zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla 
rozwoju sportowych talentów, 
e) upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej w oparciu o wartości 
niesione przez kulturę fizyczną i sport, 
f) promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji  
i sportu, 
g) zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się na 
stokach / trasach narciarskich. 
9. Oczekiwane rezultaty: 
a) zdobycie przez uczestników zadania umiejętności jazdy na nartach, 
b) poprawa bezpieczeństwa na różnego rodzaju trasach/stokach narciarskich oraz utrwalenie 
nawyku jazdy w kasku, 
c) rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu. 
10. Opłata rodziców za udział dziecka w projekcie wynosi 100,00 zł. 
11. W ramach projektu, uczniowie będą mieli zagwarantowany: 
a) wynajem obiektu, 
b) wypożyczenie sprzętu narciarskiego niezbędnego do realizacji projektu: narty, buty, kijki, 
kask, ochraniacze itp., 
c) instruktora, 
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d) opiekę wychowawców, 
e) transport od miejsca zbiórki do miejsca realizacji projektu i z powrotem, 
f) ubezpieczenie. 
12. Miejsce realizacji projektu: 
Stacja Narciarska Cieniawa – Ski 
Cieniawa 290, 33-333 Ptaszkowa 
 

§ 2 
Warunki uczestnictwa w projekcie. 
1. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie, o których mowa w § 1 ust. 4 i 6, dla których 
rodzice wypełnią obowiązki rekrutacyjne, o których mowa w § 3 ust. 2. 
2. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach. 
3. Rodzice uczestników zakwalifikowanych do projektu zobowiązani są do dokonania 
wpłaty na wskazane w § 3 ust 2 pkt 2 konto bankowe w wysokości 100,00 zł w terminie 
do 2 dni roboczych od daty zakwalifikowania uczestnika do projektu. Brak wpłaty, o której 
mowa uniemożliwia udział ucznia w projekcie. 
4. Na poszczególnych zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo obecność uczestnika  
i odnotowywana na liście obecności. 
5. Organizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub 
ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia jest informacja przekazana 
opiekunowi grupy na odpowiednim formularzu (zał. nr 4). Odrobienie zajęć jest możliwe po 
wcześniejszym ustaleniu. Nie ma możliwości zwrotu wpłaty za nieobecność podczas 
wyjazdów. 
6. Wyjazdy uczestników na naukę jazdy na nartach w Cieniawie, odbywać się będą zgodnie  
z wcześniej ustalonymi harmonogramami. Harmonogramy będą określały szczegółową trasę 
wyjazdu oraz terminy i godziny wyjazdów. 

 
 

§ 3 
Zasady rekrutacji. 
1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 20 stycznia 2020 roku do dnia 25 
stycznia 2020 roku, z możliwością przedłużenia tego okresu, w celu osiągnięcia założonej 
liczby Uczestników. 
2. Obowiązki rekrutacyjne rodziców: 
1) złożenie w terminie określonym w ust. 1, przez rodziców uczniów do Centrum Informacji 
Turystycznej ul. Szwedzka 2,33-300 Nowy Sącz następujących dokumentów rekrutacyjnych: 
a) deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem dotyczącym braku przeciwskazań 
do nauki jazdy na nartach (zał. nr 1), 
b) oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(zał. nr 2), 
c) oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (zał. nr 3), 
2) dokonanie wpłaty za udział dziecka w programie w wysokości 100,00 zł 
na konto Miasta Nowego Sącza: ING Bank Śląski 15 1050 1445 1000 0023 5299 0564  
w terminie do 2 dni od dnia zakwalifikowania się uczestnika do projektu. W tytule wpłaty 
należy podać następującą informację: „wpłata za udział w 2020 roku w projekcie „Jeżdżę  
z głową”/imię i nazwisko dziecka/. 
3. W wyniku rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 160 uczestników, na listę 



  

Projekt  realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego                                                                
 

podstawową. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania 
wymaganej liczby uczestników. O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie data 
złożenia dokumentów oraz dokonania wpłaty. W przypadku większej liczby kandydatów na 
Uczestników Projektu niż 160 miejsc, stworzona zostanie lista rezerwowa Uczestników 
Projektu, wg kolejności zgłoszeń. 
4. Kwalifikacji Uczestników do Projektu dokonuje Organizator na podstawie złożonych 
dokumentów. 
5. Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zostaną 
powiadomieni o wyniku rekrutacji w formie telefonicznej. 
6. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji. 
 

§ 4 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 
1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik zobowiązuje się dostarczyć 
informację o tym fakcie na odpowiednim druku (zał. nr 5) do Organizatora. 
2.Na miejsce dziecka, które zrezygnowało z udziału w projekcie: 
a) przed rozpoczęciem wyjazdów, zostanie zakwalifikowany kolejny Uczestnik/Uczestniczka  
z listy rezerwowej. W tym wypadku wpłata zostanie zwrócona w całości. 
b) jeżeli rezygnacja nastąpi podczas trwania wyjazdów, wpłata zostanie zwrócona 
proporcjonalnie do wykorzystanych wyjazdów, z obowiązkiem zapewnienia na zwalniane 
miejsce zastępstwa. Nowy uczestnik pokrywa koszt proporcjonalnie do ilości pozostałych 
wyjazdów. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują ustalenia 
indywidulne. 

 
§ 5 

Przetwarzanie danych osobowych. 
1. Warunkiem udziału Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie jest wyrażenie zgody 
na przetwarzanie jego/jej danych osobowych (zgodnie art. 6 ust.1 lit. a, art.7 i art. 9 ust.2 lit. A 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 ustawy) do celów związanych 
z realizacją Projektu, monitoringu i ewaluacji Projektu. 
2. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje 
niemożnością uczestnictwa w Projekcie. 
 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe. 
1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w formie pisemnej. 
3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza 
www.nowysacz.pl. 
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Załączniki: 
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Jeżdżę z głową” wraz z oświadczeniem dotyczącym 
braku przeciwskazań do nauki jazdy na nartach. 
2. Oświadczenie uczestnika projektu „Jeżdżę z głową” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. 
3. Oświadczenie uczestnika projektu „Jeżdżę z głową” o wyrażeniu zgody na wykorzystanie 
wizerunku. 
4. Usprawiedliwienie nieobecności uczestnika projektu „Jeżdżę z głową”. 
5. Oświadczenie o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie „Jeżdżę z głową”. 


