REGULAMIN PROJEKTU
„Sportowe Lubuskie” - pilotaż

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Realizator: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
I. Cel Projektu
§ 1. Celem Projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rekreacji i sportu
w województwie lubuskim poprzez aktywizację sportową dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu
województwa lubuskiego. Promowanie postaw prozdrowotnych, aktywnego spędzania wolnego czasu.
II. Uczestnicy Projektu
§ 2.1. W Projekcie uczestniczyć będzie 20 grup z 20 gmin województwa lubuskiego.
2. Bezpośrednimi uczestnikami Projektu „Sportowe Lubuskie” - pilotaż są dzieci i młodzież ze
szkół podstawowych z klas 4-8 z gmin województwa lubuskiego poniżej 20 tys. mieszkańców.
3. Grupa zorganizowana z jednej Gminy obejmować powinna 25 uczestników + 2 wychowawców.
W uzasadnionych przypadkach liczba uczestników z jednej grupy może ulec zmianie.
4. Podstawowym warunkiem przystąpienia do Projektu jest zgłoszenie uczestnictwa Gminy z terenu
województwa lubuskiego poniżej 20 tys. mieszkańców.
5. W ramach pilotażu Projektu dozwolony jest udział tylko jednej grupy z jednej Gminy.
6. Każdy z uczestników projektu otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa w projekcie oraz
upominek.
7. Uczestnicy projektu podczas pobytu w Ośrodku zobowiązani są do przestrzegania wszystkich
regulaminów obiektów ,na których będą realizowane zajęcia
8. Koordynator grupy oraz opiekun są bezpośrednio nadzorującymi i czuwającymi osobami nad
bezpieczeństwem i właściwym zachowaniem uczestników.
9. Uczestnicy nie mogą mieć przeciwwskazań do uczestnictwa w tego typu zajęciach
III.
Rodzaje zadań realizowanych w ramach Projektu
§ 3.1. W ramach projektu Realizator zobowiązany będzie do przeprowadzenia z każdą z grup wybranych
zajęć
a) Sporty indywidualne do wyboru m.in. tenis, tenis stołowy, jeździectwo, strzelanie laserowe,
szermierka,
b) Gry zespołowe do wyboru siatkówka, koszykówka, piłka nożna, unihokej, boccia;
c) Pływanie lub grota solna.
2. Program każdej z grup będzie przez Realizatora każdorazowo ustalany i konsultowany przed
przyjazdem grupy.
3. Dla każdej z grup zaplanowano posiłek w formie obiadu i napoje.
4. Realizacja pobytu będzie przebiegała wg przykładowego planu

Przykładowy plan zajęć:

1
2

9.30

10.00 -12.30

przyjazd, spotkanie organizacyjne
sporty indywidualne do wyboru:
tenis, tenis stołowy, jeździectwo, strzelanie laserowe, szermierka,
gry zespołowe do wyboru: boccia
siatkówka, koszykówka, piłka nożna, unihokej, gimnastyka korekcyjna

4

13.00-13.45

Pływanie lub grota solna

5

14.00-14.30

obiad

15.00

pożegnanie uczestników

5. Każda z grup zostanie ubezpieczona przez Realizatora projektu.
6. Do obowiązków Realizatora projektu należeć będzie zorganizowanie
podsumowującej projekt pilotażowy oraz promocja projektu.
IV. Okres realizacji
§ 4. 1. Pilotaż projektu realizowany będzie w okresie sierpień – grudzień 2019 roku

Konferencji

2. Terminarz uczestnictwa poszczególnych Grup ustali Realizator po przeprowadzeniu naboru
uczestników.
3. Dla każdej z wybranych Gmin zorganizowany zostanie jeden dzień pobytu w okresie wrzesień –
grudzień 2019 roku.
4. Realizacja zadań o których mowa w § 3.1. oraz 3.2 i 3.3 powinna się odbywać w godzinach 9.30
– 15.00.
5. Za zamówienie dojazdu na zajęcia odbywające się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie odpowiada gmin/szkoła. Koszt pokrywa
Realizator Projektu.
V. Finansowanie projektu
§ 5. 1. Na realizację projektu zabezpieczono w budżecie Województwa Lubuskiego na 2019 rok środki
w wysokości 92.000 zł.
2. Inne koszty związane z uczestnictwem w projekcie niż w § 3.1 ,Gminy pokrywają we własnym
zakresie.
VII. Realizacja Projektu pilotażowego
§ 7. 1. Po dokonaniu wyboru dyscyplin przez szkołę i wskazaniu terminu pobytu ,pomiędzy szkołą a
Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie zostanie
podpisane porozumienie dotyczące właściwej realizacji zadania.

