GMINNE CENTRUM KULTURY
W JERZMANOWEJ
ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa
tel. 76 838 43 24, 76 831 21 11
www.gckjerzmanowa.pl

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU
„POWOJENNA HISTORIA MÓWIONA GMINY JERZMANOWA”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania wsparcia oraz
prawa i obowiązki uczestników projektu pn. „Powojenna historia mówiona Gminy
Jerzmanowa”.
2. Projekt realizowany jest od maja 2017r. do grudnia 2017r.
3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) organizator - Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej,
b) projekt – projekt pn. „Powojenna historia mówiona Gminy Jerzmanowa”, realizowany
w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra” prowadzonego przez Muzeum
Historii Polski w Warszawie.
c) biuro projektu - biblioteka w Jerzmanowej z siedzibą przy ul. Głogowskiej 19b,
d) kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie się do udziału w działaniach
w ramach projektu, będący uczniem klasy VI szkół podstawowych lub klasy I,II, III
gimnazjum, funkcjonujących na terenie gminy Jerzmanowa,
e) uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym regulaminie, będąca uczniem klasy VI szkół podstawowych lub
klasy I,II, III gimnazjum, funkcjonujących na terenie gminy Jerzmanowa,
f)

beneficjent pośredni – osoba, która podzieli się relacjami, wspomnieniami i przeżyciami
dotyczącymi własnej historii osiedleńczej,

g) formularz zgłoszeniowy – dokument potwierdzający wyrażenie chęci i zgody na udział
w projekcie.
§2
CEL i ZAŁOŻENIA PROJEKTU
1. Celem projektu jest:
- utrwalenie przeżyć pierwszych osadników ziemi obecnej gminy Jerzmanowa oraz obrazu
powojennej rzeczywistości w publikacji książkowej,

- odkrywanie historii i ocalenie od zapomnienia relacji świadków powojennego osadnictwa
na ziemiach obecnej gminy Jerzmanowa,
- archiwizowanie i przedstawienie pionierskiej historii Dolnego Śląska,
- aktywizacja uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do działań, których celem jest
dotarcie do świadków wojennej i powojennej historii gminy,
- merytoryczne przygotowanie uczniów do spisania relacji, pamiętników oraz gromadzenia
zdjęć i materiałów faktograficznych,
- możliwość publicznego zaprezentowania przez uczniów własnych działań i finalnych efektów
w formie prac konkursowych,
- nawiązanie i pogłębienie więzi międzypokoleniowych,
- wydanie publikacji książkowej pt. „Pamiętniki, relacje i wspomnienia osadników rejonu
obecnej Gminy Jerzmanowa (część 3)”,

§3
UCZESTNICY PROJEKTU – KRYTERIA UCZESTNICTWA
1. Projekt skierowany jest do 30 uczniów klas VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjum,
zlokalizowanych na terenie gminy Jerzmanowa oraz świadków wojennej i powojennej historii
osadnictwa na terenach obecnej gminy.
2. Uczestnicy projektu wezmą udział w następujących działaniach:
1) wycieczka edukacyjna szlakiem głogowskich fortyfikacji
2) spotkanie nt. technik dokumentowania relacji z historykiem – regionalistą i autorem
publikacji książkowych Markiem Robertem Górniakiem,
3) lekcje muzealne w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu (2 wycieczki) dotyczące
historii, tradycji i kultury regionu.
4) konkurs pod hasłem „Zachowaj w pamięci” polegający na napisaniu prac w formie
wspomnień lub relacji pierwszych osadników – mieszkańców obecnej gminy Jerzmanowa
i dołączenie do prac konkursowych zdjęć oraz dokumentów potwierdzających
informacje.
5) najlepsze 10 prac uczestników projektu posłuży jako filar do szerszego opracowania
relacji i wspomnień przygotowanych na potrzeby publikacji książkowej,
6) uhonorowanie dokumentalistów podczas Wieczoru Wspomnień – uroczystości
podsumowującej projekt oraz promującej publikację książkową.
3. Uczestnicy projektu nie ponoszą kosztów z tytułu uczestnictwa w projekcie.
4. Uczestnicy projektu będą ubezpieczeni NNW na czas trwania projektu.
5. Realizacja działań, o których mowa w ust. 2 odbywać się będzie w miesiącach: maj, czerwiec
i grudzień 2017r.

6. Beneficjenci pośredni wezmą udział w następujących działaniach:
1) Indywidualne spotkania z uczestnikami projektu mające na celu zebranie przez
uczestników materiałów faktograficznych i zdjęć na potrzeby przygotowania prac
konkursowych wymaganych w formie reportaży, esejów, wspomnień),
2)

indywidualne spotkania z regionalistą i historykiem w celu uzupełnienia materiałów
faktograficznych wykonywanego na potrzeby zredagowania publikacji pn. „„Pamiętniki,
relacje i wspomnienia osadników rejonu obecnej Gminy Jerzmanowa (część 3)”,

3) uhonorowanie podczas Wieczoru Wspomnień – uroczystości podsumowującej projekt
oraz promującej wydanie publikacji książkowej.
7. Beneficjenci pośredni przed przystąpieniem do udziału w projekcie tj. przed indywidualnymi
spotkaniami z uczestnikami projektu
będzie zobligowany do wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz wykonywanie i upublicznianie fotografii i materiałów
faktograficznych dla celów dokumentowania przebiegu działań projektowych oraz dla celów
redakcji publikacji książkowej.

§4
REKRUTACJA DO PROJEKTU:
1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona poprzez:
1) akcję informacyjną w
szkołach podstawowych i gimnazjum (spotkania osób
odpowiedzialnych za projekt z uczniami),
2) ogłoszenia w prasie i radiu,
3)

w postaci dokumentacji rekrutacyjnej dostępnej na stronie www.gckjerzmanowa.pl.

2. Rekrutacja prowadzona będzie przez organizatora do dnia 17 maja 2017r.
3. Nabór kandydatów do projektu będzie ważny pod warunkiem złożenia w określonym miejscu
i terminie formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego kandydata. W formularzu
zgłoszeniowym obligatoryjnie wymagany jest podpis rodzica kandydata, który jest
jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestnictwo kandydata w projekcie.
4. Wykaz dokumentów rekrutacyjnych zawiera formularz zgłoszeniowy uczestnictwa kandydata
w wersji papierowej zawierający dane osobowe kandydata, opis działań w których
uczestniczyć będzie kandydat, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
realizacji projektu oraz zgodę na upublicznienie wizerunku.
5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów zostaną oni wpisani na listę
rezerwową. Osoby z listy rezerwowej będą mogły uczestniczyć w działaniach projektowych
w przypadku, gdy którykolwiek z uczestników zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie.
6. Nabór prowadzony przez organizatora
rekrutacyjnych od kandydatów.

będzie polegał na przyjmowaniu dokumentów

7. Miejscami zbierania formularzy zgłoszeniowych są: biblioteka w Jerzmanowej (ul. Głogowska
19b) i biblioteka w Jaczowie (ul. Główna 1).

8. W ramach procesu rekrutacji organizator zobowiązany jest do:
1) przekazu kandydatowi informacji na temat projektu i warunków uczestnictwa w nim,
czasu trwania projektu oraz harmonogramu przewidzianych działań w projekcie,
2) przyjęcia i weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych,
3) dokonania wpisu do rejestru kandydatów wg kolejności złożenia dokumentów
rekrutacyjnych, z odnotowaniem daty i godziny ich złożenia przez kandydata.
9. Czynności, o których mowa w ust. 8 wykonywać będzie starszy bibliotekarz – Patrycja Barna.
§5
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1.

Uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału w działaniach przewidzianych w ramach
projektu, akceptując terminy i miejsca ich realizacji.

2.

Uczestnik obligatoryjnie przystąpi do konkursu pn. „Zachowaj w pamięci”, którego regulamin
zostanie podany do wiadomości do dnia 19 maja 2017r.

3.

Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału przynajmniej w dwóch formach wyjazdowych,
które będą realizowane zgodnie z harmonogramem projektu.

4.

Uczestnik jest zobowiązany informować organizatora
osobowych (zmiana adresu zamieszkania).

o istotnych zmianach

danych

§6
ZASADY REZYGNACJI
W sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w projekcie (np. choroba, zmiana miejsca
zamieszkania, zmiana szkoły) osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji
uczestnictwa, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2017r., z mocą obowiązującą od 5 maja 2017r.
2. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia projektu.
3. W przypadku zmiany wytycznych lub aktualizacji wniosku niniejszy regulamin może ulec zmianie.
4. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy do
kompetencji organizatora.
5. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej.
6. Uczestnik projektu jest obowiązany stosować się do niniejszego regulaminu.
7. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszenia regulaminu należy zgłaszać organizatorowi.

