Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie:
„Książka moim drogowskazem”
§ 1. INFORMACJA O PROJEKCIE
1. Projekt „Książka moim drogowskazem” realizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w
Lubartowie we współpracy z Fundacją My Evergreen.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach priorytetu „Partnerstwo dla książki”
3. Głównym celem Projektu jest ożywienie przestrzeni publicznej na wsi wokół idei czytelnictwa i
współczesnej roli biblioteki, które przyciągną i zatrzymają w bibliotece młodych użytkowników.
4. W Projekcie przewidziane jest przeprowadzenie cyklu różnorodnych szkoleń i warsztatów dla
min. 30 osób
5. Projekt będzie realizowany na terenie gminy Lubartów w okresie od kwietnia do października
2017 roku.
§ 2. UCZESTNICY PROGRAMU
1. Grupę docelową programu stanowi:
 30 młodych mieszkańców gminy Lubartów i miejscowości ościennych w wieku do 18 roku
życia zainteresowanych działaniem w kulturze.
 Pierwszeństwo udziału w Projekcie mają osoby z gminy Lubartów
 W przypadku braku zainteresowania wśród młodzieży z terenu gminy Lubartów,
rekrutacja do projektu rozszerzona zostanie o miejscowości położone najbliżej gminy.
§ 3. ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
1. Rekrutacja do Projektu odbędzie się na początku kwietnia 2017 roku.
2. Zgłoszenie chęci udziału w Projekcie odbywa się poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego w wersji elektronicznej na stronie www.kmd.gbp-lubartow.pl lub poprzez
wersję papierową, którą należy dostarczyć do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w
Lubartowie , ul. Lubelska 18a, 21 – 100 Lubartów, lub do jednej z filii.
3. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Projektu:
kmd.gbp-lubartow.pl,
4. O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie:
 przynależność do grupy docelowej
 weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego
 kolejność złożenia kompletnej dokumentacji aplikacyjnej
5. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decydować będzie Komisja Rekrutacyjna
powołana przez Organizatora Projektu.
6. Po zakończeniu procesu rekrutacji do dnia 21.04.2017 roku zostanie stworzona i
opublikowana lista osób, które zakwalifikowały się do programu.
7. W przypadku większej liczby chętnych osób utworzona zostanie lista rezerwowa.
W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych tj. braku
dostarczenia podpisanych dokumentów na pierwszy warsztat przez osoby
zakwalifikowane na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej.





Lista dokumentów (do pobrania na stronie projektu lub w filiach bibliotecznych):
Regulamin Projektu
Kontrakt Projektu
zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów Projektu
deklaracja uczestnictwa w Projekcie

8. Koordynator Projektu może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin składania
dokumentów.

§ 4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Lista osób, które zakwalifikowały się do Projektu oraz lista rezerwowa zostaną podane
uczestnikom najpóźniej w terminie 21.04.2017 roku.
2. Informacja o zakwalifikowaniu się do Projektu zostanie przekazana wybranym kandydatom
drogą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Osoby, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji a nie zostały zakwalifikowane do udziału
w Projekcie zostaną wymienione na liście rezerwowej.
4. W razie rezygnacji z udziału w Projekcie uczestnika do dnia pierwszych warsztatów (zgodnie z
harmonogramem), na jego miejsce zostanie przyjęta osoba z listy rezerwowej wg kolejności
zgłoszeń.
5. Od decyzji Komisji rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.
§ 5. ZAKRES WSPARCIA
1. Program przewiduje udzielenie wsparcia w formie szkoleń dla 30 młodych osób –
Beneficjentów Ostatecznych Projektu.
2. W ramach Projektu zostaną zrealizowane warsztaty twórcze z zakresu muzyki, produkcji
muzycznej, aktorstwa, filmu, dziennikarstwa oraz technik plastycznych.
3. W ramach Projektu przewidziane są wyjazdy do studia muzycznego, do Domu Słów w Lublinie
oraz na plan filmowy zlokalizowany na terenie gminy Lubartów.
4. W ramach projektu zrealizowane zostaną również „ Maraton Czytania” oraz „Selfie z
Książką”
§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW (BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH) PROGRAMU
1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do:
 udziału w zajęciach gwarantowanych przez Projekt,
 zgłaszania uwag i oceny zajęć,
 otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć
 otrzymania certyfikatu uczestnictwa w danych zajęciach Projektu
2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
 złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych
 wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w trakcie
realizacji Projektu - na druku wg. wzoru dostępnego na stronie internetowej Projektu.
 podpisania niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania.
 przestrzegania porządku organizacyjnego.
 uczestnictwa w co najmniej 80% warsztatów i zajęć, potwierdzonego własnym
podpisem na liście obecności.
 wypełniania w trakcie trwania Projektu ankiet ewaluacyjnych.
 bieżącego informowania Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić jego dalszy udział w projekcie.
§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW (BENEFICJENTÓW STATECZNYCH) PROGRAMU
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik zobowiązuję się dostarczyć
informacje o tym fakcie telefonicznie, osobiście bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej
do Koordynatora Projektu w najwcześniejszym możliwym terminie. Dodatkowo Uczestnik
zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.
2. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie możliwa jest wyłącznie do dnia pierwszego warsztatu.
Rezygnacja po tym terminie skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości
określonej przez Koordynatora na podstawie indywidualnych ustaleń w oparciu o rzeczywisty
koszt udziału uczestnika w projekcie.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed dniem pierwszego warsztatu.
Uczestnik nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników Projektu w
przypadku niestosowania się do Regulaminu bądź naruszenia zasad współżycia społecznego.
5. Skreślenie z listy uczestników wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości
adekwatnej do kosztów, jakie Organizator poniósł w związku z uczestnictwem danej osoby w
Projekcie.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu.
2. Dokumenty zgłoszeniowe w imieniu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia będą
podpisywane przez przedstawiciela ustawowego( rodziców, opiekunów prawnych).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu
cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.
5. Organizator programu zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu na skutek zmian w
przepisach, bądź innych uzasadnionych okoliczności.
Lubartów, 11.04.2017 r.

