
 

 

 

 

Regulamin rekrutacji szkół do projektu  

„Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży” 

 

Niniejszy dokument określa kryteria naboru szkół podstawowych do udziału w projekcie „Leśna 
Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich z województwa zachodniopomorskiego. 

 

I. Postanowienia ogólne i definicje 

Organizator projektu „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży” – Fundacja Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-814) przy ul. Miedzianej 3A. 

Adres e-mail rekrutacji: las@efrwp.com.pl 

Strona internetowa projektu: www.efrwp.pl 

 

II. Ogólne założenia projektu „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży” 

1. Projekt  trwa od 01.08.2016 r. do 30.12.2016 r. Projekt będzie realizowany w szkołach 
podstawowych, które zostaną zgłoszone do projektu i zakwalifikowane w oparciu o odpowiednie 
kryteria kwalifikacyjne. 

2. Wszystkie informacje związane z realizacją projektu są dostępne u Organizatora oraz będą 
umieszczane na stronie internetowej projektu. 

3. Projekt kierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-
wiejskich z województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu przewiduje się realizację 
zajęć sportowych w szkole, zakwalifikowanej do projektu. 

4. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz popularyzacji pozytywnego 
nastawienia do sportu poprzez organizację zajęć lekkoatletycznych z wykorzystaniem 
infrastruktury szkolnej i leśnej. 

5. Organizator otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu 
„Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”. 

6. Partnerami projektu są Polski Związek Lekkiej Atletyki i Lasy Państwowe. 

 

III. Rekrutacja szkół do projektu 

1. W projekcie mogą wziąć udział szkoły podstawowe z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 
z województwa zachodniopomorskiego. 

2. Szkoła podstawowa, aby móc wziąć udział w projekcie, deklaruje udział w zajęciach sportowych 
projektu min. 50 uczniów z klas IV-VI. 
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3. Szkołę podstawową do udziału w projekcie zgłasza gmina, wypełniając formularz zgłoszeniowy, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Szkoła podstawowa, która chce wziąć udział w projekcie, powinna dołączyć do formularza 
zgłoszeniowego autorską propozycję scenariusza lekcji wychowania fizycznego w kompleksie 
leśnym, przygotowaną przez nauczyciela wychowania fizycznego wraz z reportażem z jej 
przeprowadzenia z uczniami.  

5. Scenariusz powinien być przygotowany do uczniów z klas IV – VI i zaplanowany na min. jedną 
godzinę lekcyjną. Propozycja scenariusza zajęć powinna być wpisana w zaproponowany wzór – 
załącznik nr 2. Forma reportażu jest dowolna. 

6. W przypadku niewystarczającej liczby uczniów w szkole, która mogłaby wziąć udział w projekcie, 
możliwe jest łączenie szkół z jednej gminy. W takim przypadku do formularza zgłoszeniowego 
należy wpisać szkołę wiodącą i szkoły dodatkowe, z których uczniowie wezmą udział w projekcie. 
Przy takim zgłoszeniu należy przedstawić jedną propozycję scenariusza zajęć. 

7. Skan podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami powinien zostać przesłany na 
adres las@efrwp.com.pl do 15 września 2016 r. 

8. Każda z gmin, która prześle zgłoszenie, zostanie poinformowana drogą elektroniczną o wyniku 
rekrutacji do 20 września 2016 roku. 

 

IV. Procedura rekrutacyjna 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 22.08.2016 r. do 15.09.2016 r. 

2. Regulamin rekrutacji wraz z pozostałymi dokumentami są dostępne na stronie internetowej: 
www.efrwp.pl, począwszy od pierwszego dnia rekrutacji. Dokumenty te zostaną wysłane pocztą 
tradycyjną do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie 
zachodniopomorskim. 

3. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 szkół, które prześlą najciekawszą propozycję zajęć 
wychowania fizycznego w kompleksie leśnym wraz z reportażem. Scenariusze zajęć oraz 
reportaże zostaną ocenione przez Komisję, złożoną z przedstawicieli Organizatora i Partnerów 
projektu  wg kryteriów: 

a) poprawność metodyczno-merytoryczna, 
b) fachowość, 
c) stopień zaangażowania uczniów, 
d) innowacyjność w doborze środków i metod, 
e) dostosowanie do potrzeb odbiorcy. 

4. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, rekrutacja może być kontynuowana 
po upływie wyżej wymienionego terminu. Informacja zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej www.efrwp.pl. 

5. Przy rekrutacji Organizator będzie uwzględniał tylko prawidłowo wypełnione i kompletne 
formularze zgłoszeniowe, przesłane do 15.09.2016 r. do godz. 23:59. 

6. Po zakończeniu rekrutacji, w terminie do 20.09.2016 r., zostanie sporządzona lista rankingowa 
szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa (pozostałe szkoły). 

7. W przypadku rezygnacji szkoły, zakwalifikowana zostanie szkoła z listy rezerwowej lub zostanie 
przeprowadzona dodatkowa rekrutacja. 
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V. Prawa i obowiązki 

1. Gmina i szkoła, zgłaszając się do projektu, akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu rekrutacji. 

2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, o czym zobowiązuje się poinformować na stronie 
internetowej projektu www.efrwp.pl.  

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.efrwp.pl. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, 
sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, 
przerwy w dostawie internetu itp.). 

 

Regulamin sporządzono dn. 12 sierpnia 2016 r. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Wzór scenariusza zajęć 
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