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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

,,Już pływam” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Już pływam" 

realizowanym przez Miasto Nowy Sącz w ramach zadania upowszechnianie aktywności 

fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, 

doskonalenie pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, 

zapobieganie zjawiskom patologii społecznych. 

2. Organizatorem projektu jest Miasto Nowy Sącz, zwany w dalszej części Regulaminu 

„Organizatorem” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego na realizację  

w 2022 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki 

pływania ,,Już pływam”. 

3. Beneficjentami projektu są uczniowie szkół podstawowych od klasy I do klasy III począwszy 

od rocznika szkolnego 2021/2022, bez względu na stopień umiejętności pływania, którzy są 

zameldowani w Nowym Sączu których rodzice wyrazili chęć uczestnictwa dziecka  

w projekcie „Już pływam”.  

4. Projekt przewiduje przeprowadzenie łącznie 20 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna 45 min) 

nauki pływania, w okresie od dnia 27 czerwca 2022 roku do 5 sierpnia  2022 roku. 

a) W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 20 lekcji nauki pływania dla każdego 

uczestnika, która zrealizowana zostanie w grupach w ramach zajęć pozalekcyjnych, 

przez wykwalifikowanych instruktorów, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dla 

tego typu zajęć. 

b) Organizator przewiduje trzy turnusy: 

I TURNUS: 27 czerwca – 8 lipca 2022 r. 

II TURNUS: 11  - 22 lipca 2022 r. 

III TURNUS: 25 lipca – 5 sierpnia 

zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 9.30, 9.45 – 11.15, 

11.30 – 13.00 po 2 godziny lekcyjne dziennie (90 minut) dla każdej  z grup  

5. Do udziału w programie zostanie zrekrutowanych minimum 270 uczestników. 

6. Zrekrutowani uczniowie zostaną podzieleni na 18 grup (po 15 uczniów). 

7. Cele projektu: 

a) nabycie podstawowych umiejętności pływackich,  
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b) wzrost bezpieczeństwa młodych Nowosądeczan, poprzez zapoznanie z podstawowymi 

zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. 

c) poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, 

d) zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym 

szansę dla rozwoju sportowych talentów, 

e) upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej w oparciu                          

o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport, 

f) profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,  

g) zapobieganie zjawiskom patologii społecznych. 

8. Oczekiwane rezultaty: 

a) zdobycie przez uczestników zadania podstawowych umiejętności pływania, 

b) poprawa kondycji fizycznej oraz wad postawy, nadwagi i otyłości. 

c) rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu. 

9. Opłata rodziców za udział dziecka w projekcie wynosi 100,00 zł. 

10. W ramach projektu, uczestnicy będą mieli zagwarantowane: 

a) wejście na pływalnię, 

b) instruktorów pływania 

c) opiekę wychowawców w trakcie trwania zajęć, 

d) ubezpieczenie. 

11. Miejsce realizacji projektu: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu, 

ul. Nadbrzeżna 34, 

33-300 Nowy Sącz 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. W projekcie mogą uczestniczyć mieszkańcy Nowego Sącza, o których mowa w § 1 ust. 3, dla 

których rodzice wypełnią obowiązki rekrutacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach. 

3. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego doprowadzenia i odbioru dzieci                      

z zajęć pływania tj. 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i nie później niż 15 minut po ich 

zakończeniu. Nie odebranie dziecka skutkuje powiadomieniem odpowiednich służb.  
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4. Na poszczególnych zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo obecność uczestnika                              

i odnotowywana na liście obecności. 

5. Organizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub 

ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia jest informacja przekazana 

opiekunowi grupy na odpowiednim formularzu (zał. nr 4).  

6. Zajęcia pływania odbywać się będą zgodnie z harmonogramem podanym w § 1 ust. 5 

regulaminu. Harmonogram zajęć oraz wszelkie informacje dotyczące zajęć będą dostępne 

na stronie www.cit.nowysacz.pl  od dnia 22 czerwca 2022 r. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie od 23 maja do 15 czerwca 2022 roku,                        

z możliwością przedłużenia lub skrócenia tego okresu, w celu osiągnięcia założonej liczby 

Uczestników. 

2. W wyniku rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 270 uczestników, na listę 

podstawową. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania 

wymaganej liczby uczestników. O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie data 

złożenia dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż 270 miejsc, stworzona 

zostanie lista rezerwowa Uczestników Projektu, wg kolejności zgłoszeń. 

3. Kwalifikacja Uczestników do Projektu dokonuje się podczas składania deklaracji 

uczestnictwa i po weryfikacji danych wpisanych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym  (zał. 

Nr 1) jeżeli okaże się że dane zgłoszenia nie spełniają wymogów uczestnik nie zostanie 

zakwalifikowany. 

4. Wybór turnusu i grupy (godziny rozpoczęcia zajęć) następuje podczas składania deklaracji 

uczestnictwa w miarę wolnych miejsc.  

5. Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zostaną 

powiadomieni o wyniku rekrutacji na podany w deklaracji adres e-mail.   

6. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji. 

 

§ 4 

Obowiązki rekrutacyjne rodziców 

1. Złożenie w terminie określonym w § 3 ust.1. przez rodziców uczestników do Centrum 

Informacji Turystycznej ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz następujących dokumentów 

rekrutacyjnych: 

a) deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem dotyczącym braku         

przeciwskazań do nauki pływania (zał. nr 1), 

http://www.cit.nowysacz.pl/
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b) oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (zał. nr 2), 

c) oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (zał. 

nr 3), 

d) dokonanie wpłaty za udział dziecka w projekcie w wysokości 100,00 zł na konto Miasta 

Nowego Sącza Nr 15  1050  1445  1000  0023  5299  0564,.  

W tytule wpłaty należy podać następującą informację: 

 „Już Pływam 2022 nazwisko i imię(dziecka)” - wpis obowiązkowy. 

e) dostarczenie potwierdzenia wpłaty na w/w konto do Centrum Informacji Turystycznej 

ul. Szwedzka 2 w formie wydruku lub na adres: dfranczyk@nowysacz.pl (załącznik pdf) 

§ 4 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 

1. W przypadku rezygnacji dziecka z projektu, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest 

dostarczyć informację o tym fakcie na odpowiednim druku (zał. nr 5) do Centrum 

Informacji Turystycznej ul. Szwedzka 2 w terminie: 

dla I TURNUS do dnia 23 czerwca 2022 r.,  

dla II TURNUS do dnia 7 lipca 2022 r. 

dla III TURNUS do dnia 21 lipca 2022 r.   

W przypadku rezygnacji złożonej po powyższych terminach wpłata nie będzie zwracana.  

2. Na miejsce dziecka, które zrezygnowało z udziału w projekcie przed rozpoczęciem projektu, 

zostanie zakwalifikowany kolejny Uczestnik/Uczestniczka z listy rezerwowej. 

 

§ 5 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Warunkiem udziału w Projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika projektu (zgodnie art. 6 ust.1 lit. a, art.7 i art. 9 ust.2 lit. A Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 ustawy) do celów związanych z realizacją 

Projektu, monitoringu i ewaluacji Projektu. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje 

niemożnością uczestnictwa w Projekcie. 

 

 

 

mailto:dfranczyk@nowysacz.pl
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§ 6  

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

1. Wykonawca  w ramach realizacji niniejszej umowy jest zobowiązany do zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego,   

w zakresie określonym w art. 6, pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. 

zm.). 

2. W indywidualnym przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest w stanie, w szczególności ze 

względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 ustawy, Podmiot jest obowiązany 

zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1062, z późn. zm.). 

§ 7  

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w formie pisemnej. 

3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza 

www.ci.nowysacz.pl, www.nowysacz.pl   

4. W przypadku braku możliwości realizacji projektu z przyczyn niezależnych od 

organizatora (np. sytuacja epidemiologiczna), zajęcia zostaną odwołane. 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Już pływam” wraz z oświadczeniem 

dotyczącym braku przeciwskazań do nauki pływania.  

Zał. nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu „Już pływam” o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych.  

Zał. nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu „Już pływam” o wyrażeniu zgody na 

wykorzystanie wizerunku. 

Zał. nr 4 - Usprawiedliwienie nieobecności uczestnika projektu „Już pływam ". 

Zał. nr 5 - Oświadczenie o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie „Już 

pływam”. 

http://www.ci.nowysacz.pl/
http://www.nowysacz.pl/

