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REGULAMIN 

rekrutacji i udziału w Projekcie „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji 

społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa 

warmińsko-mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę” (POWR.03.01.00-00-U203/17), 

realizowanym  przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, współfinansowanym 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”. 

 

§ 1. Definicje 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 

1. Projekt – projekt pt. Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji 

społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa 

warmińsko-mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę, o numerze POWR.03.01.00-

00-U203/17, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś 

priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 

„Kompetencje w szkolnictwie wyższym”. 

2. Regulamin – wewnętrzny akt prawny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-

U203/17. 

3. Realizator Projektu – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie posiadający siedzibę 

w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, REGON 

510884205, realizujący projekt we współpracy z Instytucjami Współpracującymi. 

4. Instytucja Współpracująca – gmina zakwalifikowana do udziału w Projekcie w wyniku 

przeprowadzonego postępowania konkursowego i której obowiązki zostały wskazane w 

§ 5 niniejszego Regulaminu. 

5. Szkoła Współpracująca – szkoła zakwalifikowana do udziału w Projekcie w wyniku 

przeprowadzonego postępowania konkursowego i której obowiązki zostały wskazane w 

§ 5 niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnik Projektu – uczeń/uczennica szkoły podstawowej, którego szkoła została 

zakwalifikowana do Projektu w wyniku postępowania konkursowego i którego obowiązki 

zostały wskazane w § 5 niniejszego Regulaminu. 

7. Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia 

dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), tj. 

informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 

(„osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, 
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która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie 

identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, 

identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających 

fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną 

tożsamość osoby fizycznej. 

8. Przetwarzanie Danych Osobowych – przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. 

operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach 

danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak 

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 

ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie. 

9. Biuro Projektu – Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 9/24, 10-720 Olsztyn. 

10. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 

00-695, Warszawa. 

11. Wolontariuszu – osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

12. Orzeczenie o niepełnosprawności – prawne potwierdzenie statusu osoby 

niepełnosprawnej, umożliwiające korzystanie z przewidzianych dla nich świadczeń i 

przywilejów takich jak np. odliczenia podatkowe, zasiłki, ulgowe przejazdy, umieszczenie 

w domu pomocy społecznej. Pozwala ukierunkować działania osoby niepełnosprawnej 

bądź jej opiekunów związane z prowadzoną terapią i rehabilitacją. W przypadku osób, 

które ukończyły 16 rok życia orzeka się o stopniu niepełnosprawności. Dzieci do 16 roku 

życia zalicza się do osób niepełnosprawnych bez określania stopnia niepełnosprawności 

Stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych orzeczeń lekarza 

orzecznika ZUS lub d. Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia. Orzekaniem o stopniu 

niepełnosprawności zajmują się powiatowe zespoły do spraw orzekania o 

niepełnosprawności. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

 

1. Celem Projektu „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, 

poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-

mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę” jest rozwój oferty UWM w Olsztynie w 

zakresie realizacji III misji w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020, jako forum 

aktywności społecznej w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających 

potrzebom rynku, gospodarki i społeczeństwa poprzez opracowanie narzędzi i 

przeprowadzenie cyklu wydarzeń edukacyjnych dla 430 uczniów/uczennic z 

województwa warmińsko-mazurskiego.  

2. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji szkół oraz uczniów i ich udziału w Projekcie. 
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3. Projekt jest realizowany w okresie od 2018-09-01 do 2020-06-30 w dwóch rocznych 

edycjach, tj. w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020. 

 

§ 3 Uczestnicy Projektu 

 

1. Uczestnikiem Projektu może być tylko uczeń/uczennica szkoły podstawowej w wieku 10-

14 lat, którego szkoła złoży formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) do niniejszego 

Regulaminu oraz dostarczy dokumentację określoną w § 4 ust. 9 niniejszego Regulaminu. 

2. W Projekcie planowany jest udział łącznie 430 uczestników projektu. 

3. Rekrutacja odbywa dwuetapowo. 

4. Wybór gmin-Instytucji Współpracujących i Szkół Współpracujących biorących udział w 

projekcie nastąpi na podstawie analizy mikrowskaźników zawartych w analizie potrzeb, 

zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w § 4 niniejszego Regulaminu. 

5. Wybór Uczestników Projektu nastąpi w drodze rekrutacji skierowanej do szkół 

podstawowych wybranych zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w § 4 niniejszego 

Regulaminu. 

6. Uczestnik Projektu może wziąć udział tylko w jednej edycji Projektu. 

7. Udział w Projekcie szkół i Uczestników Projektu jest bezpłatny. Dodatkowo w ramach 

udziału w Projekcie Realizator Projektu zobowiązuje się opłacić: 

a. koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Uczestników 

Projektu podczas 3 dni zajęć odbywanych w siedzibie Realizatora Projektu oraz w 

trakcie przejazdu Uczestników Projektu z siedziby Szkoły Współpracującej do 

siedziby Realizatora Projektu i z powrotem, 

b. dojazd Uczestników Projektu i ich opiekunów wskazanych przez Szkołę 

Współpracującą z siedziby Szkoły Współpracującej do siedziby Realizatora 

Projektu i z powrotem, 

c. obiad dla Uczestników Projektu w dniu zajęć odbywanych w siedzibie Realizatora 

Projektu. 

 

§ 4 Proces rekrutacji Uczestników 

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona od 1 października do 31 października w roku 2018 roku (I 

edycja) oraz od 1 września do 30 września 2019 roku (II edycja). 

2. Kryteriami doboru są: 

a. na etapie rekrutacji Instytucji Współpracującej: 

 typ gminy (miejska, miejsko-wiejska, wiejska) 

 wyniki testu szóstoklasisty w gminie, 

 prowadzenie szkoły dla osób z niepełnosprawnościami 

 odległość Instytucji Współpracującej od siedziby Realizatora Projektu 

(kryterium dodatkowe). 

b. na etapie rekrutacji Szkoły Współpracującej: 
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 miejsce siedziby szkoły (miasto, wieś) 

 wyniki testu szóstoklasisty w szkole 

 liczba dzieci z niepełnosprawnościami 

c. na etapie rekrutacji Uczestnika Projektu: 

 miejsce zamieszkania (miasto, wieś) 

 wyniki testu szóstoklasisty ucznia 

 niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności. 

3. W ramach rekrutacji Szkoła Współpracująca jest zobowiązana łącznie do: 

a. wypełnienia i przesłania w formie elektronicznej formularza zgłoszeniowego tj. 

załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres umo.kryminologia@wp.pl, 

b. wypełnienia i przesłania na adres mailowy skanu ankiety diagnostycznej według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, 

c. wyznaczenie Pełnomocnika Szkoły odpowiedzialnego za kontakt z Realizatorem 

projektu. 

4. Formularze zgłoszeniowe szkół rozpatrzy Komisja Konkursowa pierwszego etapu w 

składzie: 

c. Kierownik Projektu – przewodniczący Komisji Konkursowej, 

d. Koordynatorzy Modułów. 

5. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Realizatora Projektu 

(uwm.edu.pl/kryminologia). 

6. Do udziału w projekcie zostaną zaproszone szkoły, które uplasują się na najwyższych 

miejscach listy rankingowej, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 14 i 15 niniejszego 

Regulaminu, i zostaną wpisane na listę podstawową, tj. listę szkół zakwalifikowanych do 

udziału w Projekcie. 

7. Komisja konkursowa przygotuje listę rezerwową szkół, które zostaną zaproszone do 

udziału w Projekcie w przypadku wycofania się z Projektu szkoły z listy podstawowej. 

8. Szkoły, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie lub znajdą się na liście 

rezerwowej, mogą złożyć odwołanie pocztą elektroniczną na adres mailowy 

umo.kryminologia@wp.pl w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników 

postępowania rekrutacyjnego. Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 3 dni 

roboczych przez Prodziekana WPiA UWM ds. studenckich. O wynikach odwołania 

zainteresowane strony zostaną powiadomione pocztą elektroniczną. 

9. Szkoła, której uczniowie są Uczestnikami Projektu, zobowiązana jest do podpisania 

deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2) w terminie do 7 dni od ogłoszenia 

listy rankingowej. 

10. Szkoła, której uczniowie zostaną Uczestnikami Projektu, zobowiązana jest dostarczyć do 

siedziby Wydziału Prawa i Administracji UWM w terminie do 14 dni od ogłoszenia listy 

rankingowej formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (załącznik nr 3) zawierający: 

a. dane osobowe Uczestnika Projektu, 

b. deklarację uczestnictwa w Projekcie, 

c. zgodę opiekuna prawnego na udział Uczestnika w Projekcie, 
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d. oświadczenie opiekuna prawnego o zapoznaniu się z regulaminem Projektu, 

e. wskaźniki: dochodu w rodzinie, niepełnosprawności, warunków mieszkaniowych 

(ilość osób przypadających na metr kwadratowy gospodarstwa domowego), średnią 

ocen, dostęp do zajęć pozalekcyjnych, 

f. psychotest oceny motywacji do udziału w projekcie, 

g. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie na potrzeby procesu 

rekrutacyjnego i udziału w projekcie). 

11. W przypadku braku zainteresowania konkursem wśród szkół, do Projektu zostaną 

zaproszeni uczniowie ze szkół wybranych przez Realizatora Projektu. 

12. Wzory dokumentów rekrutacyjnych, Regulamin Projektu oraz załączniki dostępne są na 

stronie projektu uwm.edu.pl/kryminologia oraz w Biurze Projektu. 

13. Formularze zgłoszeniowe uczniów rozpatrzy Komisja Konkursowa drugiego etapu w 

składzie: 

a. Kierownik Projektu – przewodniczący komisji konkursowej, 

b. Koordynatorzy Modułów, 

c. Pełnomocnik Szkoły Współpracującej odpowiedzialny za kontakt z Realizatorem 

Projektu. 

14. Realizator Projektu zastrzega, że zgodnie z wymogami złożonego wniosku o 

dofinansowanie Projektu, minimum 50% miejsc w projekcie zarezerwowanych jest dla 

dzieci zamieszkałych na obszarach wiejskich. 

15. Realizator projektu zastrzega, że zgodnie z wymogami złożonego wniosku o 

dofinansowanie Projektu, minimum 2% miejsc w projekcie zarezerwowanych jest dla 

dzieci z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem lekarskim. 

16. Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni uczniowie, którzy uplasują się na najwyższych 

miejscach listy rankingowej, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 6 i 7 niniejszego 

Regulaminu, i zostaną wpisani na listę podstawową, tj. Uczestników Projektu 

zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. 

17. Komisja konkursowa przygotuje listę rezerwową uczniów (10% uczniów z każdej szkoły), 

którzy zostaną zaproszeni do udziału w Projekcie w przypadku wycofania się z Projektu 

uczniów z listy podstawowej. 

18. Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie lub znajdą się na 

liście rezerwowej, mogą złożyć odwołanie pocztą elektroniczną na adres mailowy 

umo.kryminologia@wp.pl w terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników 

postępowania rekrutacyjnego. Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni przez 

komisję odwoławczą, po otrzymaniu opinii Pełnomocnika Szkoły Współpracującej. 

Komisja Odwoławcza obraduje w składzie: przedstawiciel Dziekana WPiA, przedstawiciel 

CIiTT, Kierownik Projektu. O wynikach odwołania zainteresowane strony zostaną 

powiadomione pocztą elektroniczną. 

19. Zgłoszenie udziału w projekcie dokonane na innym formularzu (niż obowiązujący) 

podlega odrzuceniu. 

20. Deklaracja uczestnictwa w projekcie zostanie także odrzucona w przypadku: 
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a. niewyrażenia zgody na badania ankietowe, 

b. niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie 

wizerunku w projekcie,   

c. niespełnienia innych warunków wymienionych w Regulaminie. 

21. Realizator Projektu może wykluczyć Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie również w 

przypadkach: 

a. opuszczenia przez Uczestnika Projektu zajęć bez usprawiedliwienia, 

b. naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień niniejszego Regulaminu, 

c. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas zajęć edukacyjnych, 

d. podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych. 

22. Uprawnionym do skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu jest 

Kierownik Projektu. 

23. Od decyzji Kierownika Projektu o skreśleniu z listy Uczestników Projektu, przysługuje 

odwołanie do Rektora ds. Kształcenia i Studentów. Decyzja Rektora ds. Kształcenia i 

Studentów jest ostateczna. 

24. W przypadku skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu nie można 

ponownie ubiegać się o zakwalifikowanie w Projekcie. 

 

§ 5 Zasady udziału w Projekcie 

 

1. Uczestnik Projektu ma obowiązek w szczególności: 

a. wypełnienia ankiet i testów badających kompetencje, 

b. uczestnictwa w trzech modułach w siedzibie Realizatora Projektu, z których każdy 

trwa 7 godzin lekcyjnych, odbywających się na terenie Wydziału Prawa i 

Administracji UWM (ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn) oraz jednym module w 

siedzibie Szkoły Współpracującej, trwającym 2 godziny lekcyjne, których terminy 

zostaną ustalone w porozumieniu z dyrekcją szkoły (lub inną osobą wskazaną do 

kontaktów z ramienia szkoły), 

c. przestrzegania zasad BHP zgodnie z informacją przedstawioną na pierwszym 

spotkaniu, 

d. przestrzegania niniejszego Regulaminu z załącznikami, 

e. wypełniania i stosowania się do zaleceń, instrukcji i uwag prowadzących zajęcia 

oraz zadań określonych przez przedstawicieli Biura Projektu, 

f. usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach. Dopuszcza się usprawiedliwienie 

przez rodzica lub opiekuna prawnego nieobecności Uczestnika Projektu w 

zajęciach z przyczyn spowodowanych chorobą lub innymi ważnymi sytuacjami 

losowymi. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest w danej sytuacji 

przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika Projektu, 

g. poszanowania mienia udostępnionego mu w trakcie uczestnictwa w Projekcie, w 

tym dbania o sprzęt, urządzenia i pomoce wykorzystywane podczas realizacji 

Projektu, 
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h. przedkładania Realizatorowi Projektu wszelkich dokumentów wymaganych w 

trakcie i po zakończeniu realizacji Projektu, 

i. zachowania należytej kultury w trakcie udziału w zajęciach w ramach Projektu, w 

tym odnoszenia się z szacunkiem do innych Uczestników Projektu oraz do osób 

prowadzących zajęcia. 

2. Udział Uczestników Projektu w projekcie jest bezpłatny. 

3. Szkoła Współpracująca ma obowiązek w szczególności:  

a. umożliwienia Uczestnikom projektu udziału w trzech modułach odbywających się 

w siedzibie Realizatora Projektu, 

b. zapewnienia Uczestnikom Projektu opieki podczas dojazdu do siedziby 

Realizatora Projektu i powrotu do szkoły po zajęciach, 

c. zapewnienie pomieszczeń umożliwiających Realizatorowi Projektu 

przeprowadzenie zajęć z Uczestnikami Projektu w Szkole Współpracującej, 

d. zapewnienie pomieszczeń umożliwiających Realizatorowi Projektu 

przeprowadzenie zajęć z rodzicami (opiekunami prawnymi) Uczestników Projektu 

w Szkole Współpracującej, 

e. prowadzenie działań promujących Projekt wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, 

f. upowszechniania wyników rekrutacja oraz prowadzonych konkursów, 

g. przygotowania przynajmniej jednej propozycji w ramach konkursu „Mini Grant 

Młodego Odkrywcy”. 

4. Pierwszeństwo w udziale w Projekcie mają szkoły, które zapewnią udział co najmniej 40 

uczestników w rocznym cyklu zajęć. 

5. W każdym z dwóch rocznych cykli prowadzenia zajęć uczestnikom oraz ich rodzicom 

(opiekunom prawnym) zapewnione zostanie wsparcie w postaci 8 półtoragodzinnych 

dyżurów konsultacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące tego modułu znajdą się na 

stronie internetowej Projektu (www.uwm.edu.pl/kryminologia). 

6. Podczas realizacji zajęć uwzględniona zostanie problematyka związana z równością szans 

mężczyzn i kobiet, niedyskryminacji, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wszyscy Uczestnicy Projektu bez względu na płeć i niepełnosprawność w równym 

stopniu będą zachęcani do aktywności w zajęciach, wypowiedzi, formułowania uwag, 

wyrażania swoich opinii i poglądów. 

 

§ 6 Rezygnacja z udziału w Projekcie oraz rozwiązanie współpracy ze Szkołą 

Współpracującą 

 

1. Rezygnacja Uczestnika Projektu z uczestnictwa w Projekcie może nastąpić poprzez 

złożenie przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika Projektu oświadczenia o jego 

rezygnacji w formie pisemnej, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem pierwszych 

zajęć, pod rygorem jego bezskuteczności w przypadku złożenia oświadczenia w 

późniejszym terminie, z zastrzeżeniem ust. 2 niżej. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika 

Projektu przedkłada pisemną pod rygorem nieważności rezygnację Szkole 
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Współpracującej, która przekazuje ją Realizatorowi Projektu (oświadczenie musi wpłynąć 

do Realizatora Projektu najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć). 

2. W trakcie realizacji Projektu przedstawiciel ustawowy Uczestnika Projektu może ze 

skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć udział w Projekcie z powodów losowych 

całkowicie uniemożliwiających dalszy udział Uczestnika w Projekcie. 

3. Realizator Projektu może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym udział 

Uczestnika w Projekcie w przypadku gdy: 

a. dane Uczestnika Projektu podane w formularzu zgłoszeniowym są niezgodne z 

prawdą, lub 

b. Uczestnik Projektu biorący udział w Projekcie nie wypełni obowiązków 

wskazanych w Regulaminie lub jej załącznikach. 

4. Realizator Projektu może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym udział Szkoły 

Współpracującej w Projekcie w przypadku gdy: 

a. rozwiązaniu ulegnie umowa o dofinansowanie Projektu, lub 

b. Szkoła Współpracująca nie wypełni obowiązków wskazanych w Regulaminie, lub 

c. z udziału w Projekcie zrezygnuje co najmniej 20% przewidzianych przez Szkołę 

Współpracującą Uczestników Projektu. 

5. Wypowiedzenie udziału szkoły w Projekcie jest równoznaczne z wypowiedzeniem 

udziału w Projekcie wszystkim Uczestnikom Projektu z tej szkoły. 

 

§ 7 Udział wolontariuszy w Projekcie 

 

1. Działania administracyjno-organizacyjne w Projekcie wspomagane będą pracą 

wolontariuszy. Otwarty nabór na stanowiska wolontariuszy nastąpi na podstawie 

formularza zgłoszeniowego wolontariusza (załącznik nr 6) w terminie 20 dni od dnia 

upublicznienia Regulaminu. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje Kierownik 

Projektu. O stanowisko wolontariusza można ubiegać się wielokrotnie, podczas każdego 

z ogłoszonych naborów. 

2. Osoby niezakwalifikowane do udziału w Projekcie w charakterze wolontariusza 

umieszczone zostaną na liście rezerwowej. Od decyzji o niezakwalifikowaniu do udziału 

w Projekcie można odwołać się w formie pisemnej w ciągu 14 dni od dnia 

upowszechnienia listy wolontariuszy. 

3. Odwołania od decyzji o niezakwalifikowania do udziału w Projekcie w charakterze 

wolontariusza rozpatruje Komisja Odwoławcza w składzie: 

a. Kierownik Projektu – przewodniczący komisji konkursowej, 

b. Koordynatorzy Modułów, 

c. Przedstawiciel Dziekana. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 
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2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu 

w przypadku zmiany przez Instytucję Pośredniczącą wytycznych dotyczących realizacji 

Projektu lub innej zmiany w warunkach realizacji Projektu. Zmieniony regulamin zostanie 

umieszczony na stronie internetowej Projektu (www.uwm.edu.pl/kryminologia). O 

zmianie Regulaminu Szkoła Współpracująca zostanie powiadomiona niezwłocznie drogą 

mailową. Na Szkole Współpracującej ciąży obowiązek poinformowania Uczestników 

Projektu o fakcie zmiany treści Regulaminu. 

3. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Kierownik 

Projektu. 

4. Powyższy Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu. 

 

Załączniki: 

 

 Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy szkoły 

 Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie Szkoły Współpracującej 

 Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy ucznia  

 Załącznik nr 4 – Ankieta diagnostyczna  

 Załącznik nr 5 – Porozumienie z Instytucją Współpracującą  

 Załącznik nr 6 – Formularz zgłoszeniowy wolontariusza 


