
 

Projekt „Dzieńdoberek II” Współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

 

REGULAMIN 
uczestnictwa dziecka w projekcie „Dzieńdoberek II”  

nr RPZP.08.01.00-32-K044/17 
 

§ 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu „Dzieńdoberek II” organizowanego 
w ramach osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

2. Regulamin wskazuje prawa i obowiązki stron w zakresie uczestnictwa Uczestnika, w projekcie 
realizowanym przez Lidera i Partnerów.  

3. Projekt realizowany jest przez: 

• Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia” z siedzibą  
w Szczecinie, przy ul. Reduty Ordona 58/8, 71-202 Szczecin, zarejestrowane  
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000410582, NIP: 8522596740  
REGON: 321187493, zwane dalej Liderem 

• Fundację na rzecz edukacji i rozwoju regionu zachodniopomorskiego Fabryka Języka 
Szczecin z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kazimierskiej 2g/14, 71-043 Szczecin, 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000575574, NIP: 
8522615905 Regon: 362487183, zwaną dalej Partnerem 

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK z siedzibą w Barlinku , przy ul. H. Sienkiewicza 
15, 74-320 Barlinek, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
0000171673, NIP: 5971611648, Regon: 812640640, zwane dalej Partnerem 

zwanych razem Organizatorem. 
4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018- 31.12.2019r.  
5. Biuro projektu znajduje się w Szczecinie przy ul. Milczańskiej 30a lok. 100. 
6. Administratorem danych osobowych uczestnika projektu jest Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; 

 
§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Uczestnikiem Projektu może być dziecko, które łącznie spełnia następujące warunki: 

a) wiek uczestnika zgodnie z systemem oświaty od 2,5 roku życia 
b) posiada miejsce zamieszkania – powiat miasto Szczecin lub powiat policki, gryfiński lub 

goleniowski w województwie zachodniopomorskim,   
c) (fakultatywnie) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o 

niepełnosprawności w tym ruchowej, intelektualnej, afazji motorycznej, autyzmem, 
zaburzeniami wzroku i słuchu i innej niepełnosprawności sprzężonej) 

 
§ 3 

OPIS ORGANIZACJI WSPARCIA 
1. „Dzieńdoberek II” to kompleksowy model zakładający utworzenie nowych 30 miejsc wychowania 

przedszkolnego dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w nowopowstałym OWP. Poprzez 
realizację wszystkich zaplanowanych działań w ramach projektu nastąpi zwiększenie szans na 
dostęp do edukacji przedszkolnej dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu 
Szczecin oraz sąsiednich, z których rodzice często pracują w Szczecinie tj. powiatu polickiego, 
gryfińskiego i goleniowskiego, dzięki czemu zrealizowane zostaną 3 etapy edukacji przedszkolnej 
dzieci:  
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• pobudzenie zmysłów.  

• integracja zmysłowo-ruchowa.  

• wypracowanie poczucia świadomości własnego ciała , jego rozumienia oraz orientacji w 
przestrzeni.  
 

2. W zakresie obowiązków Lidera i Partnerów będzie leżeć w szczególności: 
a) Organizacja Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Dzieńdoberek” w tym zapewnienie 

kadry gwarantującej prawidłowy przebieg i realizację programu projektu; 
b) zapewnienie wyżywienia dla dziecka; 
c) zapewnienie zajęć specjalistycznych i dodatkowych zgodnych z programem terapeutycznym 

ustalonym przez zespół przedszkola i orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
(dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności); 

  
§ 4  

ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIAZKÓW BENEFICJENTA OSTATECZNEGO 
1. Rodzic/prawny opiekun uczestnika ma prawo do wglądu w przekazywane przez siebie dane 

osobowe i ich poprawianie.  
2. Rodzic/prawny opiekun uczestnika zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia Organizatorowi wszystkich wymaganych przez niego dokumentów, wynikających 
ze specyfiki projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu. 

b) przestrzegania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu projektu. 
c) Zapoznania się ze Statutem przedszkola oraz przestrzegania regulaminów przedszkola 

Dzieńdoberek, w tym: Regulaminu Przedszkola, Regulaminu Przyprowadzania 
i Odprowadzania Dzieci oraz Procedury postępowania podczas wypadku lub zachorowania. 

 
§ 5 

WARUNKI REZYGNACJI 
Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. W przypadku 
rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym 
fakcie Biura Projektu, poprzez pisemne złożenie rezygnacji drogą elektroniczną lub tradycyjną.  
W przypadku przerwania udziału w projekcie bądź rezygnacji w trakcie jego trwania Uczestnik Projektu 
zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.  

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem udzielenia pierwszego wsparcia Uczestnikowi  

w ramach projektu.   
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku 

zmiany Wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.  
3. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej.  
4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji wsparcia dla Uczestnika projektu.  
5. Złożenie przez Uczestnika podpisu pod niniejszym Regulaminem jest jednoczesnym 

oświadczeniem o pełnym zrozumieniu wszystkich zawartych w nim zapisów oraz ich pełnej 
akceptacji, a także zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania niniejszego Regulaminu – 
wszystkich zawartych w nim zapisów.  

 
 
 
              


