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REGULAMIN PROJEKTU 

 

„Nauczyciel WF liderem i koordynatorem działań dla zdrowia w szkole” (nr POWR.03.01.00-

00-KN63/18) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

 

§1 

Słownik terminów i skrótów 

 

1. Projekt pt. ”Nauczyciel WF liderem i koordynatorem działań dla zdrowia w szkole” 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju. 

1. Organizator – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w 

Krakowie, Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków. 

2. Kierownik Projektu – osoba zarządzająca projektem. 

3. Kadra zarządzająca projektem – osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację 

projektu. 

4. Zespół ekspertów (programowy) – osoby odpowiedzialne za opracowanie 

zmodyfikowanego programu kształcenia dla studentów I i II stopnia studiów. 

5. Kadra dydaktyczna – osoby odpowiedzialne za prowadzenie zajęć w ramach Projektu 

6. Biuro Projektu – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w 

Krakowie, Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, paw. A pok. 406; tel. 12-683-14-98, 

mail: rafal.kopec@awf.krakow.pl 

7. Instytucja Pośrednicząca –Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ul. 

Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa. 

8. Uczestnik/Uczestniczka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie; 

9. Dane osobowe – dane w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych /Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm./ dotyczące uczestników 

Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz 

Beneficjenta. 

10. Przetwarzanie danych osobowych - wszelkie operacje wykonywane na danych 

osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w tym te, które wykonuje się w systemach 

informatycznych. 

11. Strona internetowa Organizatora -http://www.awf.krakow.pl/; 

12. Strona internetowa Projektu - http://www.awf.krakow.pl//nauczyciel-wf 
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§2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Nauczyciel WF 

liderem i koordynatorem działań dla zdrowia w szkole” (nr projektu POWR.03.01.00-

00-KN63/18) realizowanym przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława 

Czecha w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

2. Realizatorem Projektu jest Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana 

Pawła II 78, 31-571 Kraków, w skrócie AWF Kraków. 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 2019-01-01 do 2023-09-15 zgodnie z umową o 

dofinansowanie projektu numer UDA: POWR.03.01.00-00-KN63/18 . 

4. Celem głównym projektu jest wzmocnienie przedmiotowych i pedagogicznych 

kompetencji studentów, niezbędnych dla realizacji edukacji zdrowotnej w szkole, a 

także poprzez gromadzenie doświadczeń praktycznych (warsztaty, obozy, praktyki, 

seminaria), wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy, również w obszarze 

pozaszkolnych form kultury fizycznej (rekreacji i sportu). Istotnym elementem 

projektu będzie współpraca z pracodawcami (szkołami) w obszarze realizowanych 

podczas praktyk projektów z zakresu edukacji zdrowotnej, realizowanych we 

współpracy z nauczycielami innych niż wf specjalności oraz pracownikami szkoły: 

pielęgniarką szkolną, pedagogiem i/lub psychologiem szkolnym. 

5. Projekt skierowany jest do osób opisanych jako grupa docelowa projektu we wniosku 

o dofinansowanie, tj. studentów I (Licencjat) i II stopnia (Studia Uzupełniające 

Magisterskie - SUM) studiów stacjonarnych w AWF w Krakowie  na kierunku 

wychowanie fizyczne (nauczycielski). Projekt przewiduje objęcie wsparciem dwóch 

edycji roczników studentów ww. kierunków studiów. Student biorący udział w 

projekcie automatycznie przestaje być uczestnikiem projektu w momencie utraty 

statusu studenta ww. kierunku, z jakiejkolwiek przyczyny. 

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Kobiety i mężczyźni będą mieć zapewniony równy 

dostęp do wsparcia w ramach projektu. 

7. Kandydat/ka ubiegający/a się o udział w projekcie zobowiązany/a jest złożyć w 

Biurze Projektu wstępną deklarację uczestnictwa/formularz zgłoszeniowy (zał. 3 do 

regulaminu) wraz z oświadczeniem/zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zał. 

4). Kandydat/ka ubiegający/a się o udział w Projekcie zobowiązany/a jest do 

zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i może rozpocząć udział w Projekcie, 

po wcześniejszej akceptacji wszystkich jego postanowień.  

8. Regulamin Projektu określa warunki uczestnictwa oraz zasady realizacji zadań w 

projekcie, w szczególności: 

a) zakres wsparcia,  

b) realizację projektu w ramach poszczególnych działań, 

c) prawa i obowiązki Uczestnika Projektu, 
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d) prawa i obowiązki Organizatora. 

 

§3 

Zakres wsparcia 

 

1. W ramach projektu przewidziane są dla Uczestników projektu elementy wsparcia w 

postaci: 

a)  cyklu warsztatów z wybranych zagadnień edukacji zdrowotnej dla studentów I i II 

stopnia studiów potwierdzone stosownym zaświadczeniem, 

b) praktyk z edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej (studenci I stopnia studiów) i 

ponadpodstawowej (studenci II stopnia studiów) potwierdzone stosownym 

zaświadczeniem, 

c) obozów umożliwiających uzyskanie m. in. uprawnień instruktorskich (tylko dla 

studentów II stopnia studiów - jeden certyfikat na osobę: instruktor turystyki 

rowerowej, kajakarstwa lub windsurfingu). 

d) seminariów upowszechniających efekty projektu. 

2. Wymiar godzinowy poszczególnych elementów wparcia (zawarty we wniosku o 

dofinansowanie projektu) został szczegółowo dookreślony w umowie uczestnictwa w 

projekcie dla poszczególnych uczestników w zależności od rodzajów studiów objętego 

wsparciem/stopnia studiów (wzór umowy uczestnictwa w projekcie stanowi załącznik 

nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu). Szczegółowe informacje o wymiarze wsparcia dla 

studiów studentów objętych projektem są dostępne również na stronie internetowej 

projektu oraz w Biurze Projektu.  

 

 

§4 

Realizacja Projektu w ramach poszczególnych zadań 

 

1. Realizacja Projektu będzie się odbywać zgodnie ze zmodyfikowanym programem 

kształcenia dla studentów I i II stopnia ww. studiów. 

2. Projekt będzie realizowany: 

a) w latach od 2019-01-01 do 2023-09-15.  

b) Uczestnicy projektu to studenci I stopnia i II stopnia studiów (dwa roczniki). 

3. W projekcie każdy Uczestnik zostaje: 

a) przygotowany do diagnozy i oceny trzech kategorii (obszarów) efektów szkolnego 

wychowania fizycznego: 

● kondycji i zdrowia ucznia (profil kondycyjno-zdrowotny), 

● kompetencji technologicznych (umiejętności, wiadomości itp.) ucznia, 

● kompetencji kierunkowych (postawy, motywacje itp.) ucznia. 

 b) przygotowany do projektowania i realizacji projektów edukacyjnych z zakresu 

edukacji zdrowotnej. 
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c) przygotowany  do roli lidera i koordynatora edukacji zdrowotnej  w szkole. 

(dodatkowo planuje się wydanie zaświadczenia o ukończeniu warsztatów z 

wybranych zagadnień edukacji zdrowotnej); 

d) przygotowany do pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz pełnienia roli animatora 

aktywności prozdrowotnej z wykorzystaniem pozaszkolnych form wf - obozu 

letniego, a także przygotowanie go do planowania i prowadzenia przedsięwzięć 

turystyczno-rekreacyjnych (dodatkowo planuje się uzyskanie uprawnień 

instruktorskich przez uczestników Projektu – studentów II stopnia studiów). 

4. Zadania projektu będą realizowane głównie podczas: 

a) warsztatów z wybranych obszarów edukacji zdrowotnej, 

b) praktyk pedagogicznych w szkole z zakresu edukacji zdrowotnej, 

c) letnich obozów szkoleniowych,  

d) seminariów upowszechniających efekty projektu, 

e) realizacji przedmiotów: teoria wf, metodyka wf, edukacja zdrowotna. 

 

§5 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Udział Uczestników w zadaniach realizowanych w Projekcie jest dobrowolny i 

bezpłatny; 

2. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do: 

a) Otrzymania nieodpłatnych materiałów edukacyjnych; 

b) Otrzymania zaświadczenia o ukończeniu: Projektu, warsztatów z wybranych 

zagadnień edukacji zdrowotnych oraz kursu instruktora rekreacji (jednego z 

trzech na studenta) turystyki rowerowej, kajakarstwa lub windsurfingu. 

c) Konsultacji z Kierownikiem Projektu i Kadrą zarządzającą Projektem. 

d) W uzasadnionych przypadkach do rezygnacji z udziału w Projekcie (np. względy 

zdrowotne lub losowe). W przypadku rezygnacji Uczestnik/Uczestniczka jest 

zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z podaniem 

jej przyczyn (Załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu). 

3. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do: 

a) Uczestniczenia w zajęciach (warsztatach, praktykach, obozach, seminariach) 

akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator, wraz z 

potwierdzeniem obecności, 

b) Udziału w badaniach ankietowych w celu monitoringu i ewaluacji Projektu w 

czasie jego trwania i po jego zakończeniu; 

c) Informowania organizatora o ewentualnych zmianach istotnych danych 

osobowych i kontaktowych (np. nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu 

korespondencyjnego); 

d) Wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, 

niezbędnych do zamieszczenia w centralnym systemie informatycznym SL 2014, 
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zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014.poz. 1182, z późn. zm.); 

e) Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników Projektu 

zgodnie z prawem i w oparciu o warunki, o których mowa w art. 6, ust.1 lit. G 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679; 

f) Posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW na czas realizacji zadań w Projekcie. 

4. Uczestnik/Uczestniczka są zobowiązani do zaliczenia wszystkich zadań w projekcie 

oraz spełnienia warunku obecności min. 80% czasu realizacji zadań: 

 a) warsztaty, 

 b) obóz letni szkoleniowy,  

 c) praktyka w szkole z zakresu edukacji zdrowotnej,  

d) seminarium upowszechniające efekty projektu. 

5. Do uzyskania uprawnień instruktorskich podczas obozu konieczne jest spełnienie 

łącznie następujących wymogów:  

 a) udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie obozu z zakresu 

wybranej formy zajęć: rowerowych, kajakarstwa lub windsurfingu; 

 b) spełnienie wszystkich wymogów zaliczenia części ogólnej kursu instruktora 

rekreacji/instruktora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; 

 c) spełnienie wszystkich wymogów zaliczenia części specjalistycznej kursu 

instruktora rekreacji/instruktora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego; 

 d) uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego z zakresu wybranej 

formy zajęć: rowerowych, kajakarstwa lub windsurfingu. 

6. Uczestnik/Uczestniczka obozu zobowiązany/a jest do przestrzegania wszystkich 

regulaminów obowiązujących podczas obozu(regulamin obozu, ośrodka, 

kąpieliska, korzystania ze sprzętu wodnego itp.). 

 

§6 

Prawa i obowiązki Organizatora Projektu 

 

1. Do obowiązków Organizatora należy: 

a) Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć 

w Projekcie, 

b) Zabezpieczenie bazy dydaktycznej (lokali i pomieszczeń) oraz zaplecza 

technicznego niezbędnego do przeprowadzenia zadań w Projekcie; 

c) Przestrzeganie zasady równości szans w procesie rekrutacji, w tym równości 

płci; 

d) Wydanie zaświadczenia lub podobnych dokumentów potwierdzających 

ukończenie udziału w Projekcie, warsztatach, praktykach z edukacji zdrowotnej 

i obozach oraz dokumentu potwierdzającego uzyskanie kompetencji 

instruktorskich. 
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e) Archiwizowanie zgłoszeń i wszelkich pozostałych dokumentów Kandydatów 

przez okres wymagany stosownymi przepisami. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) Gromadzenia i publikowania danych  Uczestników Projektu zgodnie z 

obowiązującą ustawą z dn.29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych; 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych); 

b) Nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestników, do celów promocyjnych 

Projektu podczas jego trwania, a także wynikających z obowiązków 

sprawozdawczych, pod warunkiem, że dokumentacja fotograficzna zostanie 

wykonana podczas zajęć realizowanych w Projekcie. Wykorzystanie wizerunku 

przez Organizatora jest możliwe pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku, 

c) Zmiany terminu zajęć z ważnych przyczyn, 

d) Możliwości przeprowadzania ewaluacji Projektu i w związku z tym 

monitorowaniem postępów Uczestników biorących udział w projekcie, 

 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie projektu i 

obowiązuje w okresie realizacji projektu. 

2. Organizatora zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie lub 

wprowadzenia dodatkowych postanowień pomiędzy poszczególnymi edycjami 

warsztatów, praktyk i obozów oraz innych zajęć planowanych w Projekcie. 

3. Zaistniałe zmiany będą publikowane na stronie internetowej Projektu. 

4. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane 

przez Kierownika Projektu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa 

krajowego oraz przepisów i zarządzeń obowiązujących w AWF w Krakowie, jak 

również z uwzględnieniem wymogów Programu Operacyjnego – Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

 

Wykaz załączników: 

Zał. 1 – wzór umowy uczestnictwa – Licencjat 

Zał. 2 - wzór umowy uczestnictwa – SUM 

Zał. 3 – deklaracja uczestnictwa w projekcie 

Zał. 4 – oświadczenie/zgoda przetwarzanie danych osobowych 

Zał. 5 – rezygnacja z udziału w projekcie 

 


