Regulamin rekrutacji uczestnictwa do programu polityki
zdrowotnej
„Wczesne wykrywanie oraz profilaktyka nadwagi i otyłości
wśród dzieci zamieszkałych
na terenie Miasta Skierniewice” na lata 2018-2020.

§1 Definicje
Program
„Wczesne wykrywanie oraz profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci zamieszkałych na terenie
Miasta Skierniewice” realizowany jest w okresie od 29 stycznia do 16 grudnia 2020r., finansowany
przez Prezydenta Miasta Skierniewice.
Realizator programu:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach
Wellness Club Skierniewice - Klub Zdrowego Stylu Życia
Biuro Programu:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 10, 96-100 Skierniewice.

§2 Ogólne informacje o programie
1. Program realizowany jest w okresie od 29 stycznia 2020r. do 16 grudnia 2020r.
przez realizatora projektu.
2. Program skierowany jest do 20 uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie
miasta Skierniewice.
3. Udział w programie jest bezpłatny i realizowany będzie w roku 2020r.
4. Celem głównym programu jest kształtowanie prozdrowotnych postaw, a w konsekwencji
zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci zamieszkałych na terenie miasta
Skierniewice.
5. W programie realizowane
będą
następujące
działania:
- działania diagnostyczne: badania przesiewowe (wzrost, masa ciała, ciśnienie tętnicze
krwi). Na podstawie badań diagnostycznych zostanie określony wskaźnik BMI oraz WHR.
Wyniki badań zostaną przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu drogą mailową lub za
pośrednictwem szkoły.

- działanie edukacyjne: zajęcia z edukacji zdrowotnej na temat zasad zdrowego
odżywiania oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne mające na celu wzrost aktywności
fizycznej.
6. Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone systematycznie zgodnie z wcześniej
udostępnionym uczestnikom/uczestniczkom harmonogramem zajęć. Zajęcia w ramach
wsparcia dietetyka, świadomego żywienia oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne odbędą się w
Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 10.
Po zakończonym treningu uczestnikom przysługuje woda i owoc (jabłko, banan...) według
dostepności na lokalnym rynku. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość zmiany
harmonogramu zajęć oraz miejsc realizacji.

§3 Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników
1. Rekrutacja
prowadzona będzie zgodnie z zasadą niedyskryminacji, równości szans płci,
przejrzystości i bezstronności.
2. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i prowadzona będzie na terenie miasta
Skierniewice. Potrwa do czasu zakwalifikowania do projektu 20 osób spełniających warunki
uczestnictwa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia procesu rekrutacji w przypadku
wystąpienia okoliczności uzasadniających taką konieczność.
4. Organizator nie przewiduje utworzenia listy rezerwowej, wsparciem zostaną objęci wszyscy
zainteresowani uczniowie/uczennice spełniające kryteria formalne.
5. Rekrutacja do programu odbywać się będzie za pośrednictwem placówek oświatowych oraz
za zgodą rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy.
6. Warunkiem ubiegania się o dostęp do uczestnictwa w Programie jest akceptacja regulaminu
oraz wypełnienie i złożenie podpisanych dokumentów (formularz zgłoszeniowy wraz z
oświadczeniami) w Biurze Programu bądź emialiem na wskazany adres.
7. Nie złożenie kompletu wymaganych dokumentów na warunkach określonych
w
niniejszym Regulaminie wyklucza z możliwości ubiegania się o uczestnictwo
w programie.
8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
9. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Programu w procesie rekrutacji:
- Formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodzica / opiekuna prawnego wraz z
oświadczeniami:
o
wyrażeniu
zgody
na
przetwarzanie
danych
osobowych,
- o wyrażeniu zgody na udział dziecka w badaniach przesiewowych
10. Formularze zgłoszeniowe są weryfikowane pod kątem spełnienia warunków udziału w
projekcie przez Koordynatora Programu lub innego wyznaczonego pracownika Programu.
11. O zakwalifikowaniu do projektu Realizator Programu powiadamia ucznia i jego
rodzica/opiekuna prawnego. Powiadomienie powinno być skuteczne i dokonanew sposób
zwyczajowo przyjęty w danej szkole w sprawach kontaktów z rodzicami uczniów /
uczennic.
12. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w Biurze Programu w Skierniewicach przy
ul.
Pomologicznej
10
lub
na
stronie
www.osirskierniewice.pl

§4 Uczestnictwo w projekcie:
1. Zajęcia przewidziane do realizacji odbywać się będą w obiektach Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Skierniewicach.
2. Uczestniczki/cy biorący udział w Projekcie uczestniczą w zajęciach realizowanych w
ramach projektu nieodpłatnie.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zajęć,
rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia
pisemnego oświadczenia o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 uczestnik projektu zostaje skreślony z listy
uczestników projektu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
dostarczenia pisemnej informacji/oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

§5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Uczestniczki/uczestnicy zobowiązani są do udzielenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz na upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć i nagrań wideo na potrzeby
dokumentacji i/lub promocji Programu.
3. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych
postanowień bez podania przyczyn. Regulamin dostępny będzie w Biurze Programu oraz na
stronie www.osirskierniewice.pl

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w projekcie.
3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

