
    
                                              

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Młodzi odkrywcy – inżynieria bez tajemnic“ 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z wnioskiem do programu „Społeczna 

odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574  

z późn.zm.), złożonym przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie, zwaną dalej 

„Organizatorem” w odpowiedzi na nabór do programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, 

ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zwane dalej „Instytucją Pośredniczącą”.  

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz proces rekrutacji w ramach projektu „Młodzi 

odkrywcy – inżynieria bez tajemnic”.  

3. Projekt „Młodzi odkrywcy – inżynieria bez tajemnic” jest dofinansowany ze środków budżetu 

państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. 

4. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego i dydaktycznego PANS  

w Chełmie do rozbudzenia ciekawości, kreatywności i pogłębiania wiedzy naukowej u dzieci  

i młodzieży z terenu miasta Chełm i okolicznych gmin. 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2022 r. – 30.11.2023 r.  

 

§ 2 

PODSTAWOWE POJĘCIA 

 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:  

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;  

2) projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „Młodzi odkrywcy – inżynieria bez tajemnic”, 

o którym mowa w § 1 Regulaminu, dofinansowany ze środków budżetu państwa  

w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki;  

3) Biurze projektu – należy przez to rozumieć pomieszczenie zajmowane przez pracowników 

Organizatora. Biuro projektu mieści się w siedzibie Organizatora, ul. Pocztowa 54, 22-100 

Chełm, pokój 210;  

4) podstronie www – należy przez to rozumieć stronę internetową projektu: 
https://panschelm.edu.pl/projekty_unijne/mlodzi-odkrywcy-inzynieria-bez-tajemnic/; 

5) działaniach – należy przez to rozumieć fakultatywne zajęcia, finansowane z budżetu projektu,  

w ramach warsztatów z zakresu nauk technicznych, chemii i biologii, z pokazami 

badań/rejestracją eksperymentów naukowych, warsztatów programistyczno-informatycznych, 

turnieju międzyszkolnego z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii, konkursu  

na nagranie autorskiego filmiku, popularyzującego naukę (on-line) oraz sympozjum, 

podsumowującego rezultaty projektu i upowszechniającego nowoczesne metody 

doświadczalne w fizyce, chemii i inżynierii;  

6) Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć osoby prowadzące rekrutację 

kandydatów/kandydatek do udziału w zajęciach. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

dwóch nauczycieli akademickich wytypowanych do prowadzenia zajęć oraz pracownik 

administracyjny Organizatora;  

7) Uczestniku/czce projektu – należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę szkoły podstawowej/ 

ponadpodstawowej z terenu miasta Chełm i okolic, zakwalifikowanego/ą do udziału  

w projekcie.  

 

 

 



    
                                              

 

 

§ 3 

REALIZACJA DZIAŁAŃ - INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Poszczególne działania będą prowadzone w grupach: 

1) warsztaty z pokazami badań/rejestracją eksperymentów naukowych – 3 grupy  

po 9 osób (uczniowie 2-3 klasy szkoły ponadpodstawowej), zajęcia po 20 godzin  

(z zakresu nauk technicznych) i po 10 godzin (z biologii i chemii); łącznie 

zrealizowanych zostanie 40 godzin zajęć, 

2) turniej międzyszkolny z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii –  

3 grupy/szkoły po 3 osoby na każdy przedmiot (dla szkół ponadpodstawowych), czas 

trwania: 5 dni, 

3) warsztaty programistyczno-informatyczne – 1 grupa 10-osobowa (uczniowie  

7-8 klasy szkoły podstawowej), 42 godziny zajęć. 

2. Konkurs na nagranie autorskiego filmiku, popularyzującego naukę organizowany będzie  

w formie on-line.  

3. Sympozjum podsumowujące rezultaty projektu i upowszechniające nowoczesne metody 

doświadczalne w fizyce, chemii i inżynierii organizowane będzie na ok. 100 osób, w tym 

prelegentów, wykonawców projektu, laureatów, audytorium-społeczność szkolną i grono 

pedagogiczne. 

4. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Organizatora, zgodnie ze szczegółowym 

harmonogramem, który razem z opisem zajęć opublikowany zostanie na stronie www projektu.  

5. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę dydaktyczną Organizatora – nauczycieli akademickich.  

6. Organizator zapewni niezbędne materiały do realizacji zajęć dla Uczestników/czek projektu.  

7. Podczas realizacji projektu Organizator zapewni dostępność architektoniczną, cyfrową  

oraz informacyjno-komunikacyjną dla osób z niepełnosprawnościami. 

8. Każdy Uczestnik/czka projektu, który/-a ukończy warsztaty,  otrzyma zaświadczenie, wydane 

przez Organizatora. Uczestnicy pozostałych działań przewidzianych w projekcie, mogą 

otrzymać zaświadczenie dotyczące uczestnictwa w projekcie, na wniosek. 

9. Warunkiem ukończenia warsztatów jest uczestnictwo, w co najmniej 75% godzin zajęć  

oraz uzyskania wyniku z testu końcowego na poziomie co najmniej 70%.  

10. Podczas zajęć zostaną podjęte działania na rzecz wyrównywania szans płci i osób  

z niepełnosprawnościami: m.in. zachęcanie w równym stopniu podczas zajęć Uczestników/czki 

projektu do formułowania na forum grupy swoich pomysłów, podejmowania inicjatyw w 

działaniu, nieprzekazywania treści w sposób dyskryminujący którąkolwiek z płci.  

11. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

 

§ 4 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. Uczestnikami/czkami warsztatów mogą zostać wyłącznie uczniowie/uczennice, którzy/re 

pozytywnie przeszli/ły proces rekrutacji i zostali/ły zakwalifikowani/e do udziału w projekcie.  

2. Zasady uczestnictwa w konkursie na nagranie autorskiego filmiku, popularyzującego naukę, 

turnieju międzyszkolnym oraz sympozjum będą określone przez koordynatora projektu 

i zamieszczone w formie odrębnych komunikatów/ogłoszeń na stornie projektu. 

3. Jeden uczestnik/-czka może wziąć udział tylko w jednym rodzaju warsztatów naukowych, 

wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3. 

 

 

 

 

§ 5 



    
                                              

 

 

PROCES REKRUTACJI 

 

1. Rekrutacja uczestników/czek, o których mowa w § 4 ust. 1, prowadzona będzie przez Komisję 

Rekrutacyjną.  

2. Rekrutacja uczestników/czek pozostałych działań projektowych, o których mowa  

w  § 4 ust. 2, prowadzona będzie w oparciu o zasady naboru i uczestnictwa, publikowane  

na stronie projektu.    

3. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym, w  okresie od lutego 2023 r. do  listopada 2023 

r., zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji osób  

z niepełnosprawnościami. 

4. Dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy (indywidualny od uczniów/uczennic lub 

zbiorowy od szkół) oraz oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu wraz z klauzulą 

informacyjną będą dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie www projektu.  

5. Dokumenty rekrutacyjne należy czytelnie i kompletnie wypełnić, podpisać (w przypadku osób 

małoletnich dokumenty podpisuje rodzic/prawny opiekun), a następnie dostarczyć do Biura 

projektu, w terminie wskazanym na stronie internetowej Projektu.  

6. Wybór uczniów/uczennic prowadzony będzie na podstawie kryteriów formalnych  

i merytorycznych. 

7. Kryteria formalne:  

1) spełnianie warunków uczestnictwa w projekcie. 

2) złożenie dokumentacji rekrutacyjnej.  

8. Kryteria merytoryczne - potwierdzenie zainteresowania wskazaną dyscypliną nauki lub nauka 

w klasie o adekwatnym profilu kształcenia.  

9. Kryterium wspomagającym, w przypadku dużej liczby zgłoszeń, będzie kolejność zgłoszeń. 

10. Powstanie lista rezerwowa na okoliczność rezygnacji ucznia/uczennicy. 

11. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie otrzymają informację zwrotną 

(telefonicznie lub mailowo) na temat wyników rekrutacji. 

 

§ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

 

1. Uczestnik/czka projektu ma w szczególności prawo do:  

1) nieodpłatnego udziału w zajęciach, do których został/a zakwalifikowany/a; 

2) otrzymania zaświadczenia o ukończeniu zajęć warsztatowych (przy uczestnictwie  

w min. 75% godz. zajęć) / uczestnictwie w turnieju międzyszkolnym. 

2. Uczestnik/czka projektu jest w szczególności zobowiązany/a do:  

1) przekazywania przed rozpoczęciem zajęć usprawiedliwienia swojej nieobecności  

na zajęciach z powodów niezależnych od uczestnika/-czki (nagłych przypadków 

losowych), w formie informacji e-mail (w przypadku osób niepełnoletnich  

od rodzica/opiekuna prawnego, wskazanego w formularzu zgłoszeniowym); 

2) uczestnictwa w min. 75% godz. zajęć warsztatowych; 

3) potwierdzania własnoręcznym podpisem obecności na zajęciach  na liście obecności; 

4) uczestnictwie w konkursie na nagranie filmiku popularyzującego naukę oraz turnieju 

międzyszkolnym na zasadach wskazanych przez Organizatora; 

5) wzięcia udziału w ankiecie ewaluacyjnej/teście kompetencyjnym, po zakończeniu 

udziału w zajęciach warsztatowych. 

 

 

 

 

 



    
                                              

 

 

§ 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

 

1. Organizator ma w szczególności prawo do:  

1) egzekwowania od uczestników/czek projektu wywiązywania się z nałożonych na nich 

w § 6 obowiązków;  

2) skreślenia z listy uczestnika/czki projektu, w przypadku nieusprawiedliwionych 

nieobecności. 

2. Organizator jest w szczególności zobowiązany do:  

1) realizacji zajęć, zgodnie z przedstawionym harmonogramem;  

2) zapewnienia kadry, odpowiednich pomieszczeń, materiałów oraz sprzętu, w tym 

warunków uczestnictwa osobom z niepełnosprawnościami;  

3) wydania zaświadczeń uczestnikom/czkom działań, na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie.  

 

 

§ 8 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. Uczestnik/czka projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez podania przyczyn, 

jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie, w miejscu prowadzenia rekrutacji, najpóźniej  

na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem się określonego działania, do którego uczestnik/-czka 

projektu był/a zakwalifikowany/a. 

2. Organizator zajęć dopuszcza rezygnację z udziału uczestnika/czki w projekcie, w innym 

terminie niż określony w ust. 1, a w szczególności w trakcie trwania określonego działania, 

tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeń losowych, niezależnych od uczestnika/czki.  

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, w sytuacji wskazanej w ust. 2,  

uczestnik/czka lub opiekun prawny uczestnika/czki projektu zobowiązany jest niezwłocznie do 

złożenia pisemnego oświadczenia o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.  

4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, organizator może żądać od uczestnika/czki 

zwrotu przekazanych materiałów.  

5. W przypadku rezygnacji z udziału uczestnika/czki w projekcie, udział w projekcie 

proponowany jest kolejnemu kandydatowi/tce z listy rezerwowej.  

6. Osoba rezygnująca z udziału w projekcie wypełnia wszystkie przedłożone jej dokumenty, 

potrzebne do sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji projektu.  

 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, wszelkie decyzje 

podejmuje koordynator projektu.  

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do koordynatora projektu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego Regulaminu.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

 

 



    
                                              

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Formularz zgłoszeniowy; 

2. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki (osoby pełnoletniej); 

3. Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego; 

4. Klauzula informacyjna. 

 


