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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

"Drony, czyli Industrie 4.0 dla ochrony środowiska" 

 

 
1. Postanowienia ogólne 

 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie ,,Drony, czyli 

Industrie 4.0 dla ochrony środowiskaˮ, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia 

Polska 2014 - 2020 oraz Budżetu Państwa. 

1.2. Beneficjentem projektu ,, Drony, czyli Industrie 4.0 dla ochrony środowiskaˮ jest Fundacja GOT 

PNP. Partnerem projektu po stronie niemieckiej jest Bertolt-Brecht-Oberschule Seelow. 

1.3. Udział w całym cyklu warsztatów w Projekcie jest bezpłatny.  

 

2. Informacje o Projekcie 

 

2.1. Projekt realizowany jest od 01.08.2020 r. do 31.05.2023 r.  

2.2. W ramach projektu uczniom oferuje się 5-dniowy wyjazd edukacyjny, w ramach którego będą 

uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych:  

a. Warsztaty edukacyjne - Drony 

b. Warsztaty edukacyjne - zajęcia terenowe (orientacja w terenie, techniki szpiegowskie) 

2.3. W ramach wyjazdu edukacyjnego oprócz udziału w cyklu warsztatów edukacyjnych zapewniony 

będzie nocleg (4 noclegi), pełne wyżywienie (5 dni), opieka, ubezpieczenie NNW, transport, tłumacz. 

Przewidziano również organizację ogniska integracyjnego (uzależnione od warunków 

atmosferycznych) oraz konkursy z nagrodami.  

 

3. Cel Projektu 

 

3.1. Głównymi celami projektu są: integracja społeczna, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie ścisłej 

współpracy w zakresie wdrażania nowoczesnego oraz innowacyjnego, dualnego systemu edukacji 

dzieci i młodzieży, pomiędzy Partnerami oraz uczestnikami projektu, z wykorzystaniem 

najnowszych narzędzi oraz technologii. Ponadto uczestnicy projektu zdobędą wiedzę oraz nabędą 
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kompetencje i umiejętności w zakresie m.in. programowania oraz operowania bezzałogowym 

statkiem powietrznym. 

3.2. Celem pośrednim projektu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania 

świadomości społecznej z zakresu wiedzy o wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologii 

(dronów) w prowadzeniu monitoringu środowiska. 

 

4. Warunki uczestnictwa w Projekcie 

 

4.1. Uczestnikiem bezpośrednim Projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria: 

a) jest uczniem szkoły zlokalizowanej na terenie Gminy Gorzów, w przedziale wiekowym  

13-15 lat (uczestnicy z Polski) oraz jest uczniem Bertolt-Brecht-Oberschule Seelow,  

w przedziale wiekowym 13-15 lat (uczestnicy z Niemiec); 

b) złożyła wymagany komplet dokumentów do Kierownika Projektu (formularz zgłoszeniowy, 

deklarację uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku); 

c) uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach w czasie trwania 

projektu, do których zostanie zakwalifikowany, co potwierdzi własnoręcznym podpisem; 

d) obecność uczestnika projektu sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez osobę 

prowadzącą i odnotowana w liście obecności; 

e) rodzice/opiekunowie prawni ucznia wyrażają zgodę na nieodpłatne, wielokrotne  

i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku ich dziecka (ucznia) będącego 

uczestnikiem projektu, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach działań informacyjno-

promocyjnych i archiwizacyjnych do projektu. 

 

5. Zasady rekrutacji 

 

5.1. Rekrutacja do projektu przeprowadzana jest przez Kierownika Projektu w okresie: 02.11.2022  

- 30.11.2022 r.  

5.2. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie www.gotechnology.pl oraz 

www.oberschule-seelow.de 

5.3. Liczba uczestników Projektu jest ograniczona 1 grupa - 10 osób z Polski oraz 10 osób z Niemiec. 

Decyduje kolejność złożonych dokumentów, które należy przesłać do dnia 30.11.2022 r. na adres:  

 fundacja@gotechnology.pl (uczestnicy z Polski); 

http://www.gotechnology.pl/
mailto:fundacja@gotechnology.pl
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 schulleitung@oberschule-seelow.de (uczestnicy z Niemiec); 

lub złożyć osobiście do Kierownika Projektu.  

5.4. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie poinformowane drogą 

mailową, telefonicznie przez Kierownika Projektu lub przez wyznaczonych koordynatorów ze 

strony Partnerów projektu.  

5.5. W przypadku większej liczny chętnych kandydatów zostanie utworzona lista rezerwowa. 

5.6. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans. 

5.7. Za rekrutację do projektu, kontrolę i monitoring zajęć odpowiedzialny jest Kierownik Projektu. 

5.8. Uczniowie uczestniczą we wszystkich zaplanowanych zajęciach projektowych. 

 

6. Prawa i obowiązki uczestników Projektu 

 

6.1. Każdy uczestnik bezpośredni ma prawo do bezpłatnego udziału we wszystkich działaniach 

Projektu.  

6.2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do regularnego i aktywnego uczęszczania na zajęcia 

projektowe, wykonywania działań zaplanowanych w ramach Projektu oraz wypełniania kart pracy. 

6.3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika Projektu zobowiązuje się do:  

 złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; 

 zapoznania się z niniejszym regulaminem; 

 usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u prowadzących zajęcia;  

 bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub przerwać dalszy 

udział dziecka w projekcie. 

 

7. Zagrożenie epidemiczne  

W związku z trwającym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS CoV - 2, wprowadza się następujące 

zasady uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych: 

7.1 Uczestnik projektu został uprzedzony przez Rodziców/Opiekunów prawnych o obowiązku 

stosowania się do wszelkich wytycznych i poleceń w czasie trwania warsztatów edukacyjnych. 

7.2 Uczestnik projektu zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich obostrzeń wprowadzonych  

w miejscu odbywania warsztatów edukacyjnych: obiekcie, w tym na m.in. stołówce, otoczeniu 

obiektu. 
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7.3 Uczestnik projektu jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego, jeżeli takowy będzie 

wymagany przepisami prawa oraz wprowadzony przez Organizatora.  

7.4 Uczestnik projektu zobowiązany jest do stosowania zaostrzonych zasad higieny - częstego mycia 

rąk, używania środków indywidualnej ochrony osobistej oraz środków higienicznych 

zapewnionych na terenie obiektu i okolicach.  

7.5 Uczestnik projektu zobowiązany jest do powiadamiania prowadzących warsztaty edukacyjne oraz 

opiekunów o każdym przypadku gorszego samopoczucia, jak również zawiadamiania  

o pogorszeniu stanu zdrowia osób, z którymi przebywa. 

7.6 Uczestnik projektu zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich procedur, które będą 

stosowane na wypadek podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia zakażenia w obiekcie lub okolicy, 

w której organizowane są warsztaty edukacyjne. 

 

8. Postanowienia końcowe 

 

8.1 Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia projektu.  

8.2 W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

należy do Kierownika Projektu. 

8.3 Regulamin dostępny będzie w siedzibie fundacji oraz na stronach internetowych:  

 www.gotechnology.pl  

 www.oberschule-seelow.de 

8.4 Partnerzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień bez zgody uczestników projektu. 

 

 

październik 2022 r. 

Opracowanie:  

Katarzyna Kozłowska 

Kierownik Projektu 

http://www.gotechnology.pl/
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Załącznik Nr 1 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

do udziału w projekcie ,,Drony, czyli Industrie 4.0 dla ochrony środowiska”, który jest współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia 

Polska 2014 - 2020 oraz Budżetu Państwa 

 

CZĘŚĆ 1: Dane Kandydata/Kandydatki 

 

1.1 Dane podstawowe 

Imię:  Nazwisko:  

PESEL: Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

Wiek w chwili przystąpienia do projektu: 

Szkoła: 

Klasa: 

 

1.2 Miejsce zamieszkania i dane kontaktowe 

Adres zamieszkania 

Ulica: Nr domu/Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Gmina:  

Adres do korespondencji (jeśli 

inny niż adres zamieszkania) 

Ulica: Nr domu/Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Gmina: 

Telefon stacjonarny:  Telefon komórkowy: 

Adres e-mail:  
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INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

 

 

1. Czy dziecko jest na coś uczulone? (dotyczy także pokarmów): …........................................................ 

…............................................................................................................................ ................................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

2. Czy dziecko przyjmuje leki? Jakie? …...................................................................................................  

…............................................................................................................................ ................................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Czy istnieją przeciwwskazania do wysiłku? ….................................................................................. .... 

Jeśli tak, z jakiego powodu?  

…............................................................................................................................ ................................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

4. Czy dziecko cierpi na jakieś choroby lub różne dolegliwości? (np. padaczka, omdlenia, krwawienie  

z nosa, bóle głowy, brzucha, duszności, jak znosi jazdę w autobusie, czy nosi aparat ortodontyczny 

lub okulary inne) 

…............................................................................................................................ ................................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

5. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika warsztatów, w szczególności  

o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym 

….............................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Prawdziwość podanych przeze mnie danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

 

 

 

 

…………………………….          …..…………………………………… 

(miejscowość, data)             (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik Nr 2 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 

 

Ja, niżej podpisana/y…………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

deklaruję udział ……………………………………………………………...……..., 

 (imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 

 

 

w projekcie ,,Drony, czyli Industrie 4.0 dla ochrony środowiska”, który jest współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG 

VA Brandenburgia Polska 2014 - 2020 oraz Budżetu Państwa 

 

Zapoznałem/łam się z zasadami uczestnictwa w projekcie zawartymi w Regulaminie Rekrutacji 

i Uczestnictwa i akceptuję jego treść. 

 

 

 

           …………………………………………… 
                              (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

Zobowiązuję się do regularnego uczestnictwa w zajęciach projektowych. 

 

 

 

 

                     …………………………………………………… 

                                                                                                         (data podpis ucznia/uczennicy) 
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Załącznik Nr 3 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Rodzica/opiekuna prawnego uczestnika  

dotyczące formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie  

,,Drony, czyli Industrie 4.0 dla ochrony środowiskaˮ, który jest współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG 

VA Brandenburgia Polska 2014 - 2020 oraz Budżetu Państwa 

 

Oświadczam, że: 

 Zostałem/łam poinformowany(a), że projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia 

Polska 2014 - 2020 oraz Budżetu Państwa. 

 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 

i przekazywanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

do celów niezbędnych do realizacji projektu, związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, 

monitoringu, promocji i ewaluacji projektu.  

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Fundację GOT PNP, 

ul. Cyfrowa 6, 71 - 441 Szczecin (w całości i we fragmentach) dla potrzeb monitoringu, ewaluacji  

i promocji projektu. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o celu 

wykorzystania wizerunku.  

 Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.  

 Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, co zaświadczam swoim podpisem.  

 

 

 

 

                                                                                          ……………………………………………………                                                           
    (czytelny podpis uczestnika projektu) 

 

 

 

…………………………………………                             …………………………………………………… 
        (miejscowość, data)                                        (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
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Klauzula informacyjna: 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) informujemy:  

 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja GOT PNP z siedzibą ul. Cyfrowa 6, 71 - 441 Szczecin 

reprezentowany przez Prezesa Zarządu, fundacja@gotechnology.pl 

 Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl 

 Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz 

na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO 

 Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu określonym w formularzu zgłoszenia tj. przeprowadzenia 

rekrutacji, szkolenia, monitoringu, promocji, ewaluacji, realizacji projektu ,,Drony, czyli Industrie 4.0 dla ochrony 

środowiskaˮ zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych 

osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego 

prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie 

Administratora 

 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa 

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym 

prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie  

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; w przypadkach przewidzianych prawem prawo do żądania usunięcia, prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

 W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

 Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego formularza 

zgłoszenia. Formularz zgłoszenia bez podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzone 

 Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym 

 

                                                                            

 

 

mailto:fundacja@gotechnology.pl
mailto:iod@itmediagroup.pl

