
                                                              

„Collegium Młodych Talentów” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Collegium Młodych Talentów” 

 

§1 Postanowienia ogólne 
Regulamin Projektu określa warunki uczestnictwa w Projekcie, realizowanym w ramach III Osi 

priorytetowej:  Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym POWER, współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

Nr umowy POWR.03.01.00-00-U028/17. 

Projekt realizowany jest przez Collegium Civitas, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.  

Czas realizacji projektu: 16.07.2018 r. – 15.11.2019 r. 

 

§2 Warunki uczestnictwa w projekcie  
 

1. Celem głównym projektu jest rozwój oferty Collegium Civitas w zakresie realizacji trzeciej misji 

Uczelni, poprzez opracowanie innowacyjnych Programów Kształcenia i realizację działań 

dydaktycznych dla 312 dzieci (160 kobiet i 152 mężczyzn) w wieku 6-12 lat, Uczniów i Uczennic 

szkół podstawowych z gminy wiejskiej i miejskiej Mazowsza. 

2. Projekt realizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Belsku Dużym 

oraz Szkołą Podstawową im. J. CH. Andersena w Warszawie.  

3. Projekt zakłada realizację 3 poziomów Collegiów (Żaka, Kadeta i Juniora), dostosowanych 

merytorycznie i metodologicznie do grup wiekowych. W ramach collegiów przeprowadzone 

będą zajęcia w formie warsztatów (organizowanych w szkołach podstawowych, w Collegium 

Civitas oraz wyjazdowych w Instytucjach Kultury) i Konferencji Dziecięcej.  

4. Uczestnikiem/czką Projektu może być osoba, która spełnia łącznie powyższe warunki: 

a) jest uczniem/uczennicą szkoły podstawowej,  

b) jest w wieku 6 -12 lat,  

c) rodzice/opiekunowie ucznia/uczennicy złożyli komplet dokumentów rekrutacyjnych 

i oświadczeń określonych w § 3 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.  

5. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.  

 

§3  Zasady rekrutacji i organizacja warsztatów  

 

1. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami Polityki równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminacji. 

2. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona w okresie: od lipca do października 2018 r. – 

Collegium Żaka; od lipca do września 2018 r. – Collegium Kadeta i Juniora. 

3. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

Collegium Civitas i szkół podstawowych, a także w wersji papierowej w siedzibie Collegium 

Civitas i siedzibach szkół. 

4. Zgłoszenie uczniów/uczennic odbywa się poprzez: przesłanie formularza zgłoszeniowego 

(wersja papierowa/on-line) oraz dostarczenie w wersji papierowej: deklaracji uczestnictwa, 

oświadczenia (zgody) rodzica/opiekuna prawnego dotyczącego przetwarzania danych 
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osobowych dziecka, zakresu danych osobowych dziecka powierzonych do przetwarzania oraz 

zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w Projekcie. 

Brak powyższych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie. 
5. Placówka edukacyjna potwierdza kwalifikowalność kandydata/tki, o której mowa w  §2 pkt. 4 

a i b poprzez Oświadczenie.  

6. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w Projekcie pierwszeństwo przysługiwać 

będzie uczniom/uczennicom z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji finansowej, 

np. bezrobocie, rodziny niepełne, wielodzietne, osoby z niepełnosprawnościami.  

7. Jedna osoba może uczestniczyć w warsztacie jeden raz. Uczniowie/Uczennice zostają 

zakwalifiowani do odpowiedniego collegium ze względu na swój wiek i przynależność do klasy: 

a) Collegium Żaka – 6-8 lat, klasy 1-2, 

b) Collegium Kadeta – 9-10 lat, klasy 3-4, 

c) Collegium Juniora – 11-12 lat, klasy 5-6. 

8. Działania w projekcie poprzedzone będą przeprowadzeniem grupowej diagnozy rozwoju 

kompetencji w celu dostosowania Programu Kształcenia i metod pracy do wieku Uczniów oraz 

zdiagnozowanych luk kompetencyjnych i potrzeb.  

9. W ramach każdego z w/w collegiów odbędą się warsztaty obejmujące łącznie 54 godziny 

lekcyjne, w tym: 

a) 4 dni w Warszawie: w siedzibie Collegium Civitas (15h) oraz w Instytucji Kultury (3 x 3h), 

b) 4 dni w siedzibie szkoły podstawowej, do której uczęszcza uczeń/uczennica (24h), 

c) 1 dzień – Konferencja Dziecięca w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie. 

10. Uczestnikom/Uczestniczkom spoza Warszawy i ich opiekunom zostanie zapewniony transport 

na zajęcia w Warszawie. 

11. Wszystkim Uczestnikom oraz ich Opiekunom zostanie zapewnione wyżywienie na zajęciach 

odbywających się w Warszawie (obiad i przerwa kawowa/śniadaniowa) oraz ubezpieczenie 

NNW.  

12. Uczestnicy/uczestniczki warsztatów zobowiązani są do podpisywania listy obecności na 

warsztatach i udziału w ewaluacji Projektu. 

 

§ Postanowienia końcowe 

1. Kwestie nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Collegium Civitas. 

2. Collegium Civitas zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  

3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Projektu.  

  

 


