REGULAMIN
1. Organizatorem zajęć „Gotowi do lotu- poznajemy miasto Świnoujście”, „Gotowi do lotupoznajemy region” jest Fundacja- „Kamienica 1- Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i
promocji zdrowia” z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin,
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000377928, NIP: 852 258 60 03.
2. Zajęcia są organizowane i dofinansowane w ramach programu „Społecznik na lata 20192021– Program Marszałkowski” ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego.
3. Zgłoszenie do udziału w zajęciach mogą być składane przez:
1) przedszkola
2) szkoły
3) placówki szkolno- wychowawcze i opiekuńcze.
które są zainteresowane realizacją wskazanych w pkt 1 zajęć w placówce.
4. Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane w następujący sposób:
ETAP 1:
Należy wysłać wiadomość email na adres: zapisy@kamienica1.pl
TYTUŁ: GOTOWI DO LOTU – ZGŁOSZENIE PROJEKT POWIAT ALBO GOTOWI DO LOTU –
ZGŁOSZENIE PROJEKT REGION
Jeśli placówka znajduje się na terenie powiatu Miasto Świnoujście- prosimy wskazać w
tytule PROJEKT POWIAT. Jeśli placówka mieści się na terenie innego powiatu
województwa zachodniopomorskiego niż powiat Miasto Świnoujście- należy wskazać w
tytule PROJEKT REGION
TREŚĆ: – IMIĘ, NAZWISKO, E-MAIL, TELEFON – osoby odpowiedzialnej za kontakt po
stronie placówki;
Należy podać, na który adres email Fundacja ma wysłać Formularz zgłoszeniowy.
ETAP 2:
W odpowiedzi otrzymają Państwo link do szczegółowego formularza zgłoszeniowego do
wypełnienia (online).
1 Formularz = 1 Klasa/Grupa.
ETAP 3:
Fundacja skontaktuje się z osobami odpowiedzialnymi za kontakt po stronie placówki w
celu ustalenia terminu przeprowadzenia zajęć.
5. W przypadku projektu pn. „Gotowi do lotu- poznajemy miasto Świnoujście” ma on zasięg
powiatowy i do projektu przyjmowane będą zgłoszenia z placówek obejmujących obszar
powiatu- Miasto Świnoujście. O wyborze placówki spośród nadesłanych zgłoszeń
decyduje kolejność zgłoszenia, z tym, że pomimo pierwszeństwa zgłoszenia Organizator
zastrzega sobie prawo do wyboru w pierwszej kolejności szkół z terenu preferowanego,
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tj. wskazanego we wniosku na realizację projektu pn. „Gotowi do lotu- poznajemy miasto
Świnoujście” – tj. szkoły z terenu Świnoujścia.
W przypadku projektu pn. „Gotowi do lotu- poznajemy region” ma on zasięg wojewódzki
i do projektu przyjmowane będą zgłoszenia z placówek obejmujących obszar
województwa zachodniopomorskiego. O wyborze placówki spośród nadesłanych
zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszenia, z tym, że pomimo pierwszeństwa zgłoszenia
Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru w pierwszej kolejności placówek z terenu
preferowanego, tj. wskazanego we wniosku na realizację projektu pn. „Gotowi do lotupoznajemy region” – tj. placówki z powiatów gryfickiego (gm.: Gryfice, Brojce),
goleniowskiego (gm.: Stepnica, Osina), pyrzyckiego (gm.: Warnice, Lipiany).
Organizator o wyborze placówki do udziału w zajęciach powiadomi telefonicznie, w
formie wiadomości email, na profilu Facebook lub na stronie internetowej Organizatora.
Wybór sposobu przekazania informacji należy do Organizatora.
Placówka, która została wybrana do udziału w zajęciach zobowiązana jest do:
1) nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć „Gotowi do
lotu- poznajemy miasto Świnoujście”, „Gotowi do lotu- poznajemy region”,
2) zapewniania w trakcie przeprowadzania zajęć przez Organizatora co najmniej dwóch
wolontariuszy (np. nauczyciel, rodzic, uczeń, przedstawiciel lub pracownik NGO,
członek społeczności lokalnej), którzy będą wspierać Organizatora w działaniach
podejmowanych w trakcie przeprowadzanych zajęć i z którymi Organizator zawrze
porozumienie o wolontariacie.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Termin przeprowadzenia zajęć ustalany jest indywidualnie z placówkami, które zostały
zakwalifikowane do przeprowadzenia zajęć.
Liczebność grupy dzieci biorących udział w zajęciach jest ustalana indywidualnie.
Organizator informuje, iż w trakcie zajęć zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna
lub filmowa przeprowadzanych zajęć mająca na celu promocję programu „Społecznik na
lata 2019- 2021– Program Marszałkowski”, działalności Organizatora oraz
podwykonawców Organizatora. Placówka zobowiązana jest do poinformowania o tym
wszystkich uczestników zajęć, w szczególności nauczycieli, wolontariuszy oraz
przedstawicieli ustawowych dzieci biorących udział w zajęciach i uzyskania od tych osób
oraz przedstawicieli ustawowych dzieci zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników
biorących udział w zajęciach w tych celach - najpóźniej do dnia przeprowadzenia zajęć.
Organizator na prośbę placówki może udostępnić wzór takiej zgody.
Organizator uprawniony jest do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiana
regulaminu w stosunku do placówek, które dokonały zgłoszenia wchodzi w życie z chwilą
przesłania tym placówkom wiadomości email informującej o zmianie wraz ze zmienionym
regulaminem, a w stosunku do innych podmiotów z chwilą dokonania zmiany
regulaminu.

