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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 „Dziedzictwo Kulturowe Krainy Trzech Rzek” 
 

1. Informacje ogólne 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”  
z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki,  
biuro LGD Kraina Trzech Rzek: tel: 535 978 545, e-mail:   biuro@kraina3rzek.pl, www.kraina3rzek.pl 
w  partnerstwie z Biblioteką Publiczną w Obornikach, ul. Mikołaja Kopernika 10, 64 – 600 Oborniki, 
tel: (0-61) 29-60-265, e-mail: obornikibiblioteka@interia.pl  
Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Justyna Clark tel: 606 980 093,  e-mail: sst@onet.eu  
 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków  

Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

2. Uczestnikami projektu mogą być: 

 Osoby działające aktywnie w stowarzyszeniach z terenu gmin Murowana Goślina, Oborniki, 

Ryczywół 

 Liderzy grup nieformalnych z terenu gmin Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez partnera projektu – Bibliotekę Publiczną w 

Obornikach. Zgłoszenia należy dokonać wypełniając Kartę Rekrutacyjną (formularz zgłoszeniowy). 

Podczas wyboru uczestników będą brane pod uwagę następujące kryteria:   

 aktywność społeczna poparta co najmniej dwoma przykładami realizacji - 3 punkty 

 przynależność do organizacji pozarządowych -  2 punkty za każdą organizację 

  przynależność do grup nieformalnych  – 1 punkt za każdą grupę nieformalną 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje również kolejność zgłoszeń. Ilość 

uczestników: 40 osób (średnio 13 osób z każdej gminy) 
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Harmonogram projektu: 

15.06.2014 -   wyjazd studyjny do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach 
(zwiedzanie dawnego obejścia gospodarskiego, wizyta w kuźni, u garncarza, bednarza, szewca, 
wikliniarza i pszczelarza) 

  
25.06.2014 -  „Dawna zagroda wiejska”  - spotkanie w Bibliotece Publicznej w Obornikach 
  
20.06.2014 - 13.07.2014 –czas na przygotowanie oraz organizację i prezentację wystaw dawnych 
przedmiotów użytkowych w Rakowni, Chrustowie  i Ryczywole (Wystawy czynne min. 7 dni co 
najmniej 2 godz. dziennie) 
  
05.07.2014 -     uroczyste zakończenie wystawy staroci w Chrustowie,  
12.07.2014 -     uroczyste zakończenie wystawy staroci w Ryczywole,  
13.07.2014 -     uroczyste zakończenie wystawy staroci w Rakowni,  
 
Główny cel projektu: aktywizacja i integracja mieszkańców podczas poszukiwania „skarbów” na 
strychach i w piwnicach i zorganizowania małej, urokliwej wystawy towarzyszącej warsztatom 
(wikliniarstwo, kowalstwo, wypiek chleba) w każdej gminie. Z wystaw i warsztatów powstanie 
fotokatalog multimedialny. 
 
Sposób realizacji: uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy (po ok. 13 osób z każdej gminy), ich 
zadaniem będzie przygotowanie wystaw „odkurzonych skarbów” na swoim terenie (dla gminy 
Murowana Goślina  w Rakowni, dla gminy Oborniki w Chrustowie, dla gminy Ryczywół w Ryczywole). 
W wykonaniu zadania pomogą metody pracy zespołowej. Nad pracą zespołów czuwać będzie 
koordynator projektu. 

 

3. Rekrutacja uczestników projektu: 

Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie i dostarczenie do  biura Biblioteki Publicznej w 

Obornikach karty zgłoszeniowej w terminie do 11 czerwca 2014. Zgłoszenia dostarczone później  

będą brane pod uwagę wyłącznie gdy będą wolne miejsca. W przypadku zgłoszeń przesłanych  

za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do biura Biblioteki Publicznej w Obornikach. 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje Organizator, w oparciu o przedstawione powyżej  

kryteria rekrutacji. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostanie wywieszona 

niezwłocznie po zamknięciu rekrutacji. Potwierdzenie zakwalifikowania zostanie potwierdzone 

telefonicznie.  

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie wymaga poinformowania Organizatora w formie pisemnej!  

Na ich miejsce zostanie zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.  

 



 
 

                                   
 
 

 
Projekt „Dziedzictwo Kulturowe  Krainy Trzech Rzek” realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Trzech Rzek” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

 

4. Nieobecności 

Ze względu na wysoki koszt projektu (około 500 zł/osobę) bardzo ważne jest, by uczestnicy dołożyli 

starań o 100% frekwencję.  

5. Organizator projektu zapewnia: 

 Poczęstunek podczas zajęć w dniach: 15/06, 25/06 oraz podczas uroczystego zakończenia 
wystawy 

 transport 15.06.14 (Murowana Goślina – Ryczywół – Oborniki – Mniszki - powrót tą samą 
trasą) 

 wsparcie merytoryczne (koordynator projektu) 

 wydanie zaświadczenia o udziale w projekcie uczestnikom, którzy wykonali zadanie (podpisy na 
liście obecności, potwierdzenie pracy w zespole) 

6. Do obowiązków Uczestników projektu należy w szczególności: 

 uczestnictwo we wszystkich zajęciach, potwierdzane podpisem na liście obecności 

 udział w badaniu ankietowym wykonywanym na potrzeby monitoringu Projektu 

 utrzymanie należytej kultury osobistej i poszanowanie porządku oraz dyscypliny podczas zajęć 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania przebiegu projektu poprzez wykonywanie 

fotografii lub filmów, które mogą być publikowane w celu promocji projektu.  

8. Poprzez zgłoszenie udziału w projekcie Uczestnik wyraża tym samym zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie i rozpowszechnianie swego wizerunku dla celów, o których mowa w punkcie 9,  

w dowolnej formie, a także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych 

z prawidłową realizacją projektu.  

9. Dokumentacja związana z projektem (w tym karty zgłoszenia, dokumenty związane z rekrutacją, 

listy osób zakwalifikowanych itd.), poza informacjami udostępnionymi na stronie internetowej, są 

informacjami poufnymi, udostępnianymi na żądanie jedynie uprawnionym organom kontroli. 

Kandydatom oraz Uczestnikom przysługuje prawo wglądu jedynie do dokumentów dotyczących 

ich osoby. Złożone dokumenty (w tym karty zgłoszenia) stanowią dokumentację Projektu i nie 

podlegają zwrotowi. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, przy 

jednoczesnym niezwłocznym poinformowaniu o tym uczestników projektu. 

11. Wszelkich informacji w sprawach związanych z przebiegiem i organizacją projektu udziela:  

p. Justyna Clark (tel: 606 980 093, e-mail: sst@onet.eu) oraz biuro LGD Kraina Trzech Rzek 

(biuro@kraina3rzek.pl). 
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