UMOWA O WSPÓŁPRACY
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU
„LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY”
EDYCJA 2017

zawarta w dniu …………………………… roku w Warszawie,
pomiędzy:
Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie
i adresem: ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000017557, NIP 118-01-31-708, reprezentowaną przez:
Krzysztofa Podhajskiego – Prezesa Zarządu
zwaną dalej w treści Umowy „Fundacją”,
a
Gminą …..
reprezentowaną przez:
…… – Wójta/Burmistrza Gminy
zwaną dalej w treści Umowy „Gminą”
jako organem prowadzącym Szkołę Podstawową ……………. zwaną dalej w Umowie „Szkołą”
przy udziale
Dyrektora Szkoły – ……
zwanych dalej w Umowie łącznie „Stronami”,
została zawarta Umowa o następującej treści:

PREAMBUŁA
1. Niniejsza Umowa służy realizacji projektu pn. „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”,
zwanego w dalszej części Umowy Projektem. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół
podstawowych klas IV-VI z terenów wiejskich, a jego celem jest promocja aktywności ruchowej,
poprzez organizację zajęć sportowych, organizowanych na terenach leśnych i/lub terenie
szkolnym oraz olimpiad sportowych.
2. Projekt „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
3. Partnerem projektu jest Polski Związek Lekkiej Atletyki.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy są zasady współpracy i obowiązki Stron przy realizacji Projektu
z udziałem uczniów Szkoły.
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2. Fundacja oświadcza, że Szkoła została wytypowana do udziału w Projekcie przez Gminę i
zakwalifikowana w oparciu o stosowne kryteria kwalifikacyjne.
3. Gmina wyraża zgodę na udział Szkoły w Projekcie oraz przyjmuje na siebie zobowiązania zgodnie z
niniejszą Umową. Założenia Projektu stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
4. Dyrektor Szkoły oświadcza, że zapoznał się z treścią załącznika nr 1, o którym mowa w ust. 3
i deklaruje w imieniu Szkoły udział w Projekcie oraz zobowiązuje się do podjęcia czynności,
o których mowa w niniejszej Umowie, a Gmina na to wyraża zgodę.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

1.
2.

3.
4.

REALIZACJA PROJEKTU PRZEZ SZKOŁĘ
§2
Programem edukacyjnym Projektu będą objęci uczniowie, uczęszczający w roku szkolnym
2016/17 do klas IV-VI szkoły podstawowej (wymienić nazwę szkoły).
Program edukacyjny Projektu zostanie zrealizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz
pozaszkolnych przez wskazanego imiennie przez Szkołę nauczyciela przedmiotu wychowanie
fizyczne lub innego przedmiotu, posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia zajęć
sportowych (np. trenerskie) pochodnych, który jednocześnie:
1) będzie pełnił obowiązki Koordynatora Projektu w Szkole,
2) będzie pełnił obowiązki opiekuna uczniów podczas zajęć oraz kierownika wycieczki podczas
rajdu terenowego i olimpiady, o których mowa w ust. 5;
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 wskazany przez Szkołę do realizacji Projektu:
1) Weźmie udział w obowiązkowym szkoleniu, dotyczącym realizacji Projektu, zorganizowanym
przez Fundusz w terminie 9 czerwca 2017 r. we Wrocławiu;
2) przeprowadzi cykl zajęć z uczniami w wymiarze 12 godzin lekcyjnych, zgodnie z założeniami
projektu;
3) udokumentuje posiadane kwalifikacje nauczyciela przedmiotu wychowanie fizyczne lub
pochodnych (zał. 2);
4) zbierze zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku uczniów
(zał. 3) i przekaże do Gminy;
5) wypełni sprawozdanie dotyczące realizacji Projektu (zał. nr 4).
Zajęcia dla uczniów odbędą się na terenie szkoły bądź w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela
w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
Elementem obowiązkowym Projektu jest udział uczniów w jednym rajdzie terenowym w ramach
cyklu zajęć w szkole oraz w olimpiadzie wieńczącej Projekt, w terminie ustalonym przez Fundację.
Nauczyciel – Koordynator Projektu, o którym mowa w ust. 2 i 3 otrzyma nieodpłatną pomoc
merytoryczną i metodyczną w postaci materiałów dydaktycznych, niezbędnych do realizacji
Projektu przez Szkołę oraz uzyska prawo do dodatkowych konsultacji metodycznych i
merytorycznych w formie pytań kierowanych do Fundacji drogą telefoniczną lub elektroniczną.
Szkoła zobowiązuje się do poinformowania o realizacji projektu na stronie internetowej Szkoły.

REALIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE
§3
W zajęciach sportowych weźmie udział minimum 15 uczniów ze Szkoły.
Zajęcia obejmą minimum. 12 godzin lekcyjnych w okresie czerwiec - wrzesień i odbywać się będą
na terenie Szkoły, w kompleksie leśnym w pobliżu Szkoły lub innym miejscu, wyznaczonym przez
Nauczyciela – Koordynatora Projektu w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Czas trwania jednego
treningu/zajęć nie może być dłuży, niż 2 godziny lekcyjne.
Dokładne terminy realizacji zajęć w Szkole zostaną ustalone przez Nauczyciela – Koordynatora
Projektu, uwzględniając możliwości i dostępność miejsca.
Jedne z cyklu zajęć powinny się odbyć w formie rajdu terenowego w kompleksie leśnym lub
parkowym.
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5. Dyrektor Szkoły oświadcza, że wyjazd na rajd terenowy oraz olimpiadę zostanie przeprowadzony z
zachowaniem przez Szkołę wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia 8 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.)

1.
2.
3.
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5.

OLIMPIADY SPORTOWE
§4
Fundacja zorganizuje 6 olimpiad sportowych, w każdej z nich weźmie udział 8-9 szkół. Lokalizacja
olimpiad powinna zapewnić dogodny dojazd szkół z najbliższej okolicy.
Szkoła weźmie udział w jednej olimpiadzie, w lokalizacji wskazanej przez Fundację.
Każda z olimpiad odbywać się będą w kompleksie leśnym (na świeżym powietrzu) i/lub na terenie
gminnych/miejskich boisk sportowych i trwać będzie max. 7 godzin w ciągu jednego dnia
roboczego w okresie wrzesień – październik. O miejscu i terminie olimpiad uczestnicy zostaną
poinformowani najpóźniej na 30 dni przed terminem olimpiady.
Olimpiada będzie składała się z lekkoatletycznych konkurencji sportowych oraz quizów o tematyce
sportowej, odbywających się w atmosferze współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji.
Uczestnicy olimpiad sportowych zostaną ubezpieczeni przez Fundację od następstw
nieszczęśliwych wypadków.

ZADANIA GMINY PRZY REALIZACJI PROJEKTU
§5
1. W ramach realizacji Projektu Gmina z udziałem Szkoły zobowiązuje się do:
1) oddelegowania Nauczyciela – Koordynatora Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 2, do
zrealizowania Projektu, zgodnie z jego założeniami, dokumentując wraz ze zgłoszeniem
posiadane przez Nauczyciela kwalifikacje, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt. 3§;
2) wskazania nauczycieli, którzy będą pełnić rolę opiekuna/opiekunów podczas olimpiad
sportowych, o których mowa w § 4;
3) zgłoszenia nie mniej niż 15 lecz nie więcej niż 20 uczniów do udziału w Projekcie;
4) umożliwienia skorzystania z boiska i/lub hali sportowej, w celu przeprowadzenia zajęć
sportowych w ramach Projektu;
5) zorganizowania i sfinansowania kosztów transportu na miejsce olimpiady sportowej;
6) informowania Fundacji o wszelkich okolicznościach, mogących mieć wpływ na przebieg
realizacji Projektu w Szkole;
7) poinformowania rodziców/opiekunów uczniów biorących udział w Projekcie o jego
założeniach i sposobie sfinansowania;
8) archiwizowania zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku
uczniów na czas trwania projektu;
9) zamieszczenia informacji o realizacji projektu na stronie internetowej Gminy oraz
powiadomienia lokalnych środków masowego przekazu o udziale w Projekcie.

OBOWIĄZKI FUNDACJJI
§6
Fundacja w ramach niniejszej Umowy zobowiązuje się do:
1) przekazywania Gminie i Szkole wszelkich informacji dotyczących Projektu;
2) zorganizowania szkolenia dla Nauczyciela – Koordynatora Projektu, przygotowującego do
realizacji projektu w szkole, w tym wynajęcie odpowiedniego miejsca szkolenia, zapewnienie
trenerów na szkolenie, pokrycie kosztów dojazdu uczestników szkolenia, przygotowanie
materiałów i odpowiedniego sprzętu na szkolenie;
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3)

4)

5)
6)
7)

8)

zawarcia w swoim imieniu i na swoją rzecz umowy zlecenia z Nauczycielem– Koordynatorem
Projektu na realizację zajęć w szkole oraz zapłaty wynagrodzenia za podstawie
przedstawionego rachunku;
zapewnienia i dostarczenia do szkół odpowiedniego sprzętu sportowego do przeprowadzenia
zajęć sportowych w Szkole, który po zakończeniu zajęć zostanie przekazany do dyspozycji
Szkoły na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Umowy;
przygotowania materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów na zajęcia sportowe w
Szkole;
przygotowania dyplomów uczestnictwa dla uczniów;
organizacji olimpiad sportowych, będących podsumowaniem projektu, w tym zapewnienia
odpowiedniego sprzętu, sędziów, obsługi i prowadzących, przygotowania nagród, medali i
pucharów;
zawarcia w swoim imieniu i na swoją rzecz wszystkich umów dotyczących realizacji założeń
Projektu.

KOMUNIKACJA
§7
1. W celu realizacji zadań Gminy i Szkoły wynikających z niniejszej Umowy, w tym zwłaszcza
sprawnego wdrożenia Projektu i czuwania nad jego prawidłową realizacją, powołuje się Zespół
Koordynujący, w skład którego wchodzą:
Nauczyciel – Koordynator Projektu …………………………………………………………………………….
tel. ………………………………………………….., e-mail: ………………………………………………………….
Dyrektor Szkoły ……………………………………………………………………………………………………………
tel. ……………………………………………………., e-mail…………………………………………………………….
Przedstawiciel Gminy ……………………………………………………..
tel. ……………………………………………………, e-mail…………………………………………………………….
2. Osoby wymienione powyżej będą upoważnione do kontaktów z Fundacją oraz składania
oświadczeń woli związanych z realizacją niniejszej Umowy.
3. Osobami do kontaktów z ramienia Fundacji będą: Karolina Trudnowska i Edyta Kozdroń, e-mail:
las@efrwp.com.pl, tel. 22 639 87 63.
4. Podstawową formą komunikowania się wszystkich Stron i uczestników Projektu będzie
korespondencja (komunikacja) elektroniczna.

FINANSOWANIE PROJEKTU
§8
1. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2. Fundacja zobowiązuje się do pokrycia kosztów:
1) rekrutacji szkół do projektu;
2) przeprowadzenia szkolenia dla Nauczycieli – Koordynatorów projektu;
3) wynagrodzenia Nauczyciela – Koordynatora Projektu z tytułu realizacji 12 godzin
dydaktycznych oraz pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach Projektu w łącznej
wysokości 500 zł brutto;
4) organizacji olimpiad sportowych, w tym m.in. wynagrodzenia osób obsługi technicznej;
5) zakupu materiałów niezbędnych do realizacji Projektu;
6) produkcji materiałów dydaktycznych dla uczniów;
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7) sprzętu sportowego (lekkoatletycznego) dla Szkoły;
8) opłacenia ubezpieczenia uczestników Projektu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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4.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§9
Strony zgodnie oświadczają, iż będą administrowały danymi osobowymi osób uczestniczących
w Projekcie (uczniów, nauczycieli) i przetwarzać je na warunkach opisanych w niniejszym
paragrafie.
Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba (rodzice/opiekunowie
w przypadku ucznia), której dane dotyczą wyrazi zgodę na ich przetwarzanie na piśmie.
Oświadczenia przechowuje Gmina w swojej siedzibie.
Każda ze Stron Umowy może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom lub
osobom realizującym Projekt, o ile zawrze z podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie
danych osobowych Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zgodnym
z postanowieniami niniejszego paragrafu.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje wyłącznie w celu wykonania niniejszej
Umowy i w zakresie określonym w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej Umowy.
Przy przetwarzaniu danych osobowych Strony będą przestrzegać zasad wskazanych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,
poz. 1024).
Strony są zobowiązane do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu danych osobowych
w tajemnicy przez pracowników mających do nich dostęp oraz informowania się wzajemnie o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych, którymi administrują lub
o ich niewłaściwym użyciu;
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych, którymi administrują, prowadzonych w szczególności przed Generalnym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 10
Niniejsza Umowa została zawarta na okres od dnia podpisania do 30 listopada 2017 r.
Niniejsza Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana w formie pisemnej za zgodnym
porozumieniem Stron.
Fundacja zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w każdym czasie przed
upływem terminu jej obowiązywania w przypadku:
1) niewywiązywania się przez Gminę z postanowień niniejszej Umowy;
2) niewywiązywania się przez Szkołę (Dyrektora Szkoły, Nauczyciela) z postanowień niniejszej
Umowy;
3) zgłoszenia się do udziału w Projekcie mniejszej liczby uczniów od zadeklarowanej;
4) rezygnacji z realizacji Projektu.
W przypadku rozwiązania umowy przed rozpoczęciem zajęć w ramach projektu lub w przypadku,
gdy zrealizowano mniej, niż 30% godzin zajęć przewidzianych Programem, Fundacja nie przekaże
sprzętu do dyspozycji Szkoły po zakończeniu projektu, a Szkoła zwróci Fundacji sprzęt sportowy,
wykorzystywany podczas zajęć, o którym mowa w § 6 pkt 4.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
Spory pomiędzy stronami, związane z niniejszą Umową, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla miejsca
siedziby Fundacji.
§ 12
Wszelkie zmiany w postanowieniach niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności formy
pisemnej.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu
Cywilnego.
§ 14
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 15
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………………………………………………
FUNDACJA

……………………………………………………
SZKOŁA

przy udziale DYREKTORA SZKOŁY: ……………………………………………………

Załączniki:
1. Założenia Projektu.
2. Informacja o nauczycielu.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku ucznia.
4. Sprawozdanie z realizacji projektu.
5. Protokół przekazania sprzętu sportowego.
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Załącznik nr 1 do umowy o współpracy

LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY
- ZAŁOŻENIA PROJEKTU
WSTĘP:
Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) to projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży
z terenów wiejskich, służący zwiększeniu aktywności fizycznej oraz popularyzacji pozytywnego
nastawienia do sportu poprzez organizację zajęć lekkoatletycznych z wykorzystaniem infrastruktury
szkolnej i leśnej.
Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz troska o ich zdrowie poprzez ruch
i kontakt z przyrodą są zadaniem szczególnie ważnym. Jak wskazują autorzy badań (Aktywność
fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9-17 lat – aktualne wskaźniki, tendencje ich zmian oraz wybrane
zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania, Warszawa 2013) niepokojąca jest zbyt mała aktywność
fizyczna znacznej części populacji w wieku rozwojowym, przy jednoczesnym wzroście zachowań
sedenteryjnych. Polska młodzież przeznacza średnio dziennie 2,5 godziny na oglądanie filmów
(telewizja, DVD, YouTube), 1,6 godziny na gry komputerowe oraz 2,6 godziny na inne zajęcia przy
komputerze związane z korzystaniem z Internetu, poczty komputerowej czy serwisów
społecznościowych (chociaż zakłada się, że niektóre z tych czynności mogą być wykonywane
równocześnie). Zachowania sedenteryjne nasilają się w czasie weekendu, czyli w dniach, kiedy
potencjalnie jest najwięcej czasu na zajęcia ruchowe i wspólne aktywności rodzinne. Za szczególnie
niepokojące należy uznać więc współwystępowanie rosnącego trendu zachowań sedenteryjnych
z brakiem poprawy w zakresie wskaźników aktywności fizycznej uczniów. Ograniczenie spontanicznej,
naturalnej dla dzieci i młodzieży aktywności fizycznej może zaś powodować przedwczesne wygasanie
potrzeby ruchu, a tym samym w znaczący sposób wpływać na zaburzenie naturalnego przebiegu
rozwoju.
ZAŁOŻENIA:
Celem projektu jest promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, poprzez
organizację dodatkowych zajęć sportowych, odbywających się w szkole i na świeżym powietrzu.
Treningi mają na celu pokazanie różnych sposobów i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego
oraz kształtowanie zdrowego stylu życia, będących alternatywą dla gier komputerowych i oglądania
telewizji. Zajęcia w szkołach zostaną poprzedzone jednodniowym szkoleniem metodycznym dla
nauczycieli wychowania fizycznego. Po szkoleniu, nauczyciele poprowadzą cykl zajęć dla uczniów,
które będą polegały na przeprowadzeniu szeregu gier i zabaw lekkoatletycznych (np. tor przeszkód:
drabinka koordynacyjna, bieg przez płotki, rzut oszczepem młodzieżowym do celu, trójskok
w strefach, bieg sztafetowy). Na początku pierwszego z treningów każdy z uczniów otrzyma
dodatkowo poradnik z ćwiczeniami do samodzielnego wykonywania. Cykl zajęć w szkole będzie
zwieńczony olimpiadą sportową dla szkół, które będą rywalizować ze sobą, m.in. we wspomnianych
wyżej konkurencjach. Zaplanowanych jest 6 olimpiad regionalnych, w każdej będzie uczestniczyć ok.
8-9 szkół. Łącznie w projekcie weźmie udział 50 szkół.
W projekcie przewiduje się uczestnictwo uczniów szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejskowiejskich z woj. dolnośląskiego i województw ościennych. Pierwszeństwo w projekcie będą miały
szkoły z woj. dolnośląskiego.
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UCZESTNICY:
 50 szkół – szkoły podstawowe z woj. dolnośląskiego i woj. ościennych
 750 uczniów klas IV-VI – udział w zajęciach dla uczniów jest nieobowiązkowy i nieodpłatny
 50 nauczycieli wychowania fizycznego
 12 gwiazd sportu podczas olimpiad sportowych
TERMINY:
 szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego: I poł. czerwca 2017
 treningi w szkołach: czerwiec - wrzesień 2017
 olimpiady sportowe: wrzesień/październik 2017

OPIS SZCZEGÓŁOWY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PROJEKTU:
I. SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI:
Szkolenie będzie polegało na przygotowaniu nauczycieli do prowadzenia zajęć. Tematyka szkolenia
będzie obejmować:
 moduł teoretyczny (jak zorganizować zajęcia, na co zwracać uwagę, jaka jest tematyka zajęć);
 moduł praktyczny (ćwiczenia praktyczne), służący zaprezentowaniu jednolitych dla wszystkich
metod i sposobów prowadzenia zajęć z uczniami.
II. ZAJĘCIA SPORTOWE Z NAUCZYCIELEM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
 projekt zakłada cykl zajęć i treningów sportowych (min. jeden raz w tygodniu przez 2 godz.
lekcyjne, łącznie 12 godzin treningów) w okresie czerwiec - wrzesień 2017;
 w ramach projektu odbędzie się min. jeden rajd terenowy, służący przeprowadzeniu
treningu/zajęć w kompleksie leśnym;
 zajęcia będą prowadzone na terenie szkoły i/lub kompleksie leśnym (na świeżym powietrzu);
 zakres zajęć obejmuje ćwiczenia lekkoatletyczne m.in.: bieg wytrzymałościowy, drabinka
koordynacyjna, rzut oszczepem do celu, bieg przez płotki, trójskok w strefach, bieg
sztafetowy;
 szkoły zostaną wyposażone w sprzęt sportowy, konieczny do przeprowadzenia zajęć;
 nauczyciel za przeprowadzenie treningów otrzyma zryczałtowane wynagrodzenie (500 zł
brutto);
 każdy z uczniów, biorących udział w treningach, otrzyma poradnik z ćwiczeniami do
samodzielnego wykonywania oraz certyfikat uczestnictwa w projekcie.
III. OLIMPIADA:
Podsumowaniem zajęć w szkołach będą olimpiady, w których wezmą udział uczniowie biorący udział
w zajęciach i treningach sportowych w szkołach:
 zaplanowano 6 olimpiad; w każdej z nich weźmie udział 8-9 szkół, leżących w niedalekim
sąsiedztwie;
 olimpiady odbywać się będą w kompleksie leśnym (na świeżym powietrzu) i/lub na terenie
jednej ze szkół uczestniczących w projekcie;
 olimpiada będzie składała się z konkurencji sportowych oraz quizów o tematyce sportowej;
 konkurencje będą tożsame z ćwiczeniami wykonywanymi podczas treningów w szkołach;
 każdą olimpiadę poprzedzi krótkie spotkanie z gwiazdami sportu, poświęcone historii lekkiej
atletyki oraz misji projektu;
 zawody odbywać się będą w atmosferze współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji;
 każdy z uczniów, biorących udział w olimpiadzie, otrzyma pakiet uczestnika (m.in. numer
startowy, T-shirt);
 olimpiadę wspierać będą wolontariusze (min. 10 wolontariuszy na każdej olimpiadzie);
 dojazd na olimpiady jest po stronie szkół/gmin;
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każdy z uczniów otrzyma medal za uczestnictwo w olimpiadzie, a szkoła – puchar.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Organizator:

Partnerzy projektu:
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Załącznik nr 2 do umowy o współpracy

INFORMACJA O NAUCZYCIELU
Imię i nazwisko:
Rok urodzenia:
Telefon komórkowy:
E-mail nauczyciela:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Wykształcenie:
(uczelnia, lata, kierunek)

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Doświadczenie zawodowe:
(miejsca pracy i lata, stopień awansu
zawodowego, nauczany przedmiot)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Przebyte szkolenia i kursy:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów projektu „Leśna Akademia
Sportu Dzieci i Młodzieży”, dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji oraz ewaluacji na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926
z poźn. zmianami);
2. Zostałem/am poinformowana/y, że Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Miedziana 3A, 08-014 Warszawa) oraz że mam
pełne prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich
przetwarzania;
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane
z promocją projektu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.

…………………………………
Podpis nauczyciela, data
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Załącznik nr 3 do umowy o współpracy

.....................................................

...................................…, ...........
miejscowość
data

...........................................
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam(y), że:
1) wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego dziecka:
......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, szkoła)
w zajęciach sportowych w ramach projektu „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”,
realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej;
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w w/w zakresie przez organizatorów
Projektu, dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji oraz ewaluacji na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922
z poźn. zmianami);
3) zostałem/am poinformowana/y, że Administratorami danych osobowych dziecka jest Gmina
………… oraz Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie (adres: ul.
Miedziana 3A, 08-014 Warszawa), a
dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez
administratorów w celu realizacji Projektu Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży, w którym udział
nie jest obowiązkowy. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, a uczestnik /rodzice/opiekunowie
mają prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich
przetwarzania;
4) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) na cele
związane z promocją Programu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet,
telewizja.

.....................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)
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Załącznik nr 4 do umowy o współpracy

SPRAWOZDANIE GMINY I SZKOŁY
Z REALIZACJI PROJEKTU
„LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY”
I.

Informacje ogólne:

Nazwa szkoły: ________________________________________________________________
Wójt/Burmistrz: ______________________________________________________________
Dyrektor Szkoły: ______________________________________________________________
Nauczyciel: __________________________________________________________________
Terminy realizacji zajęć:
1. ________________________ miejsce: ______________________
2. ________________________ miejsce: ______________________
3. ________________________ miejsce: ______________________
4. ________________________ miejsce: ______________________
5. ________________________ miejsce: ______________________
6. ________________________ miejsce: ______________________
Termin olimpiady: ________________________
Liczba uczniów, biorąca udział w zajęciach sportowych: ______________
Kwota wydatkowana na transport uczniów na olimpiadę: ______________
(proszę o dołączenie kopii rachunku/faktury/innego dokumentu poświadczającego poniesiony koszt)

II.

Ocena zajęć
1) Jak oceniają Państwo pomysł na zajęcia sportowe w ramach Leśnej Akademii Sportu
Dzieci i Młodzieży?
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2) Jak oceniają Państwo realizację zajęć sportowych w Państwa szkole? (proszę o ocenę
prowadzącego i sposób prowadzenia)?

3) Inne wnioski, spostrzeżenia, uwagi.

Dyrektor Szkoły
(podpis)

Data:

Wójt/Burmistrz
(podpis)

Data:
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Załącznik nr 5 do umowy o współpracy

PROTOKÓŁ
ODBIORU SPRZĘTU SPORTOWEGO
spisany w dniu ....................... 2017 roku w (miejscowość) ...................................................
pomiędzy Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, zwanej dalej FUNDACJĄ,
reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Podhajskiego – Prezesa Zarządu
a
szkołą (nazwa szkoły) ......................................................... zwaną dalej SZKOŁĄ reprezentowaną
przez:
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................

Na podstawie Umowy o współpracy z dnia ……….. między Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej a Gminą ………… w zakresie realizacji projektu Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży,
FUNDACJA przekazuje a SZKOŁA przyjmuje niżej wymieniony sprzęt sportowy:
Lp.

Nazwa

Ilość

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla FUNDACJI i SZKOŁY.
FUNDACJA
(podpis)

SZKOŁA
(podpis)

Data:

Data:
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