REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie „Ja - dj”
Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Parczewski
Dom Kultury w okresie od 01.05.2010 do 31.08.2010 r. POKL.07.03.00-06-323/09,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Samorządem Województwa Lubelskiego –
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Projekt realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.3
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i skróty:
Regulamin - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ja - dj”,
Projekt – projekt „Ja - dj” realizowany w okresie od 01.05.2010 do 31.08.2010 r.
EFS - Europejski Fundusz Społeczny,
PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Beneficjent/Projektodawca – Parczewski Dom Kultury, 21-200 Parczew, ul. Bema 5, tel.
83 355 12 45,
Biuro Projektu – Biuro Projektu w siedzibie Beneficjenta,
Osoby nieaktywne zawodowo – oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która
jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. W tym:
− Osoby uczące lub kształcące się – osoby kształcące się w ramach kształcenia
formalnego i nieformalnego.
§1
Cele Projektu
1. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności w życiu społecznym i
zawodowym 15 osób z Gminy Parczew w wieku 16-22 lata, poprzez zorganizowanie
w okresie czerwiec-sierpień 2010 warsztatów dj-skich, będących alternatywą wobec
nadużywania alkoholu i narkotyków.
2. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
− rozwój zainteresowań związanych z aktywnością społeczną i zawodową wśród 15
osób z Gminy Parczew w wieku 16 – 22 lata w okresie realizacji projektu,
− podniesienie poziomu motywacji do uczestnictwa w życiu społecznym i
zawodowym wśród 15 osób z Gminy Parczew w wieku 16 – 22 lata w okresie
realizacji projektu,
− rozwój świadomości związanej z problemami alkoholu i narkotyków wśród 15
osób z Gminy Parczew w wieku 16 – 22 lata w okresie realizacji projektu.
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§2
Informacje ogólne
1. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 15 osób w wieku 16 – 22 lata

zamieszkałych lub kształcących się na terenie miejsko – wiejskiej Gminy Parczew,
w tym co najmniej 8 kobiet. Wymagane jest, aby były to osoby zamieszkałe na terenie
województwa lubelskiego.
2. W ramach Projektu realizowane będą (podane godziny są godzinami dydaktycznymi –
45 min):
− Warsztaty dj – skie (część teoretyczna i praktyczna) dla 15
uczestników/uczestniczek. Zostanie utworzona 1 grupa 15 – osobowa. Warsztaty
będą przeprowadzone w miesiącach czerwiec – sierpień, 2 razy w tygodniu po 3
godziny dziennie (razem 54 godziny).
− Warsztaty wychowawcze dla 15 uczestników/uczestniczek.. Zostanie utworzona
1grupa 15 – osobowa. Warsztaty będą przeprowadzone w miesiącach czerwiec – sierpień,
1 raz w tygodniu po 2 godziny dziennie, oraz 3 razy 1 godz. (razem 21 godzin).
− warsztaty wyjazdowe realizowane poprzez jednodniowy wyjazd na największy
w Polsce festiwal poświęcony muzyce klubowej „Sunrise Festival” w Kołobrzegu,
− Impreza integracyjna z udziałem gwiazdy muzyki klubowej z zagranicy.
3. Na zakończenie uczestnicy/uczestniczki otrzymają zaświadczenia ukończenia
warsztatów.
4. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty z poszanowaniem zasady równości
szans w tym równości płci, wykształcenia i zamieszkania.
§3
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. Czas prowadzenia rekrutacji maj i czerwiec 2010 r.
2. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej i nieaktywne
zawodowo, które jednocześnie w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie są w wieku 16
– 22 lata, zamieszkałe lub kształcące się na terenie miejsko – wiejskiej Gminy
Parczew.
3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
oraz złożenie przez zainteresowanych następujących dokumentów i oświadczeń:
− ankieta zgłoszeniowa,
− formularz danych osobowych,
− oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
− deklaracja uczestnictwa,
− oświadczenie prawnych opiekunów o zgodzie na uczestnictwo w zajęciach
w przypadku uczestników niepełnoletnich,
− kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej (w przypadku osób które się uczą
lub kształcą) lub kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego miejsce zamieszkania.
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4. W przypadku osób nieletnich na dokumentach i oświadczeniach wymienionych w § 3
pkt. 3 wymagany jest również podpis jej przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica
bądź opiekuna.
5. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w siedzibie Beneficjenta oraz na stronach
internetowych: www.pdkparczew.pl i www.parczew.com.
6. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu. Złożone dokumenty nie
podlegają zwrotowi.
7. W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach asystent, dokonujący bieżącej
oceny formalnej, zwróci się o ich niezwłoczne uzupełnienie. Nie złożenie kompletu
wymaganych dokumentów na warunkach określonych niniejszym Regulaminem
wyklucza z udziału w Projekcie.
8. Złożone dokumenty zostaną zweryfikowane przez asystenta projektu. Zostanie
sporządzona lista uczestników/uczestniczek oraz lista rezerwowa.
9. Kryteria udziału w projekcie: 1) W pierwszej kolejności będą kwalifikowani
uczestnicy i uczestniczki zamieszkali na terenie Gminy Parczew lub uczęszczający do
szkół znajdujących się na terenie Gminy Parczew, 2) Wiek 16 – 22 lata, 3) Osoby:
wskazujące na brak możliwości aktywnego spędzania czasu, nie uczestniczące
w żadnych zajęciach aktywizujących, posiadające zainteresowania muzyczne (np.
uczęszczają do szkół muzycznych), które miały konflikt z prawem z powodu alkoholu
lub narkotyków, 4) Kolejność zgłoszeń.
10. Informacja o decyzji uczestnictwa w projekcie będzie dostępna w Biurze Projektu.
11. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki Projektu do udziału w nim zostanie
zaproszona pierwsza osoba z listy rezerwowej.
§4
Organizacja warsztatów
1. Wszystkie zajęcia w ramach warsztatów będą odbywały się w Parczewie.
2. Warunkiem ukończenia warsztatów jest co najmniej 80% obecności na zajęciach.
§5
Obowiązki i prawa uczestników/uczestniczek
1. Uczestnicy/uczestniczki Projektu zobowiązują się do:
− wypełniania ankiet monitorujących rezultaty Projektu oraz innych
dokumentów związanych z realizacją Projektu,
− przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,
− systematycznego udziału w szkoleniach,
− udzielania informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom
zaangażowanym w realizację, monitoring i sprawozdawczość Projektu.
− każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie
obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności, jest ono
równoznaczne z potwierdzeniem odbioru poczęstunku.
− informowania Beneficjenta o każdorazowej nieobecności na szkoleniu i jej
przyczynie.
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− informowania Beneficjenta o ewentualnych zmianach swojej sytuacji
zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia, zarejestrowania się jako osoba
bezrobotna).
2. Uczestnicy/uczestniczki Projektu są uprawnieni do:
− nieodpłatnego udziału w szkoleniu,
− otrzymania pakietu edukacyjnego (notatnik, długopis, teczka, koszulka),
− poczęstunku na zajęciach.
3. Obecność w szkoleniach jest obowiązkowa. Dopuszczalny próg nieobecności
uczestnika/uczestniczki Projektu w czasie jego realizacji wynosi 20%.
4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy
uczestników szkolenia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz
zasad współżycia społecznego.
5. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo powyżej wskazanego
progu (np. długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód),
uczestnik/uczestniczka posiada prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, po
niezwłocznym złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach.
6. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie wiąże się z wyrażeniem zgody na
publikację wizerunku i danych osobowych uczestników/uczestniczek, wyłącznie do celów
związanych z realizacją, monitoringiem i sprawozdawczością Projektu.
§6
Postanowienia końcowe
1. Beneficjent ma prawo zmiany Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
wytyczne PO KL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa
wspólnotowego i polskiego.
3. Sprawy sporne rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2010 r. przez cały okres trwania Projektu.

Parczew 01.05.2010 r.
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