
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„The Universe – our home full of wonders” 
 

 

 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Projekt „The Universe – our home full of wonders” (zwany dalej Projektem) jest realizowany 

przez Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z siedzibą w Toruniu, ul. Władysława Łokietka 

5, 87-100 Toruń, (zwane dalej Organizatorem). 

 

2. Projekt współfinansowany jest przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (zwaną dalej 

IAU) – Office of Astronomy for Development w ramach 2. Zadania Specjalnego „Astronomy 

for Children and Schools”.  

 

3. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o astronomii wśród dzieci i młodzieży z Torunia 

i województwa kujawsko-pomorskiego poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie 

scenariuszy zajęć warsztatowych oraz publikację otwartego raportu z realizacji projektu. 

 

4. W ramach projektu zrealizowanych zostanie 14 nieodpłatnych wizyt w placówkach 

edukacyjnych oraz ośrodkach opiekuńczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Każda wizyta wiązać się będzie z realizacją 90-minutowych zajęć w formie warsztatowej 

z zakresu wiedzy o astronomii, skierowanych do dzieci w wieku szkolnym od 7 do 13 lat. 

 

 

Proces rekrutacji 

 

§ 2 

 

1. Proces rekrutacji obejmie wybór 14 podmiotów: 

 6 placówek na poziomie edukacyjnym I – klasy 1-3 

 6 placówek na poziomie edukacyjnym III – klasy 4-6 

 2 placówki o charakterze edukacyjno-opiekuńczym, w szczególności: hospicja, 

świetlice, ośrodki szkolno-wychowawcze. 

 

2. Powyższy podział liczby placówek może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń 

w każdej z grup. 

 

3. Nabór do projektu zostanie uruchomiony 15.03.2014 r. i potrwa do 29.03.2014 r. lub 

do momentu oficjalnego ogłoszenia zamknięcia naboru. 

 

4. Zgłoszenie szkoły do Projektu odbywa się poprzez wypełnienie on-line formularza 

rekrutacyjnego. Formularz rekrutacyjny przeznaczony do rejestracji zostanie udostępniony 

od dnia 15.03.2014 na stronie http://kosmospolita.mlynwiedzy.org.pl i będzie dostępny 

do momentu oficjalnego ogłoszenia zamknięcia naboru. 

 

5. Zgłoszenia mogą przesyłać ośrodki edukacyjno-opiekuńcze, w szczególności: hospicja, 

świetlice, ośrodki szkolno-wychowawcze (dalej zwane ośrodkiem) oraz szkoły podstawowe 

(dalej zwane placówkami). 



 

6. Placówki wymienione w pkt. 5 muszą posiadać siedzibę na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, w miejscowości spełniającej wymogi obszaru wiejskiego zgodnie z definicją 

Głównego Urzędu Statystycznego lub miast do 20 000 mieszkańców. Niespełnienie tego 

wymogu formalnego wykluczy zgłoszenie z dalszego procesu rekrutacji. 

 

7. Warsztaty realizowane są z wykorzystaniem odpowiednio dużej sali i podstawowego sprzętu 

udostępnionego przez ośrodek/placówkę, tj. stoliki, krzesła, projektor multimedialny, ekran. 

Zgłoszenie ośrodka/placówki jest równoznaczne z potwierdzeniem, że spełnione są ww. 

warunki techniczne. 

 

8. Minimalna liczba uczestników zajęć podczas jednej wizyty to 10 osób, maksymalna to 30 

osób. Niespełnienie tego wymogu formalnego wykluczy zgłoszenie z dalszego procesu 

rekrutacji. 

 

9. Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis – motywację do udziału w projekcie w polu 

„Uzasadnienie”. Niespełnienie tego wymogu formalnego wykluczy zgłoszenie z dalszego 

procesu rekrutacji. 

 

10. Każda placówka/ośrodek może zostać zgłoszony tylko raz. W przypadku mieszanej grupy 

wiekowej, zgłaszający decydują o odpowiednim dla niej poziomie edukacyjnym na etapie 

przesłania formularza. 

 

11. Zgłoszenie placówki/ośrodka do udziału w projekcie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej/filmowej podczas zajęć oraz wykorzystanie tych 

materiałów przez Organizatora w działaniach promocyjno-informacyjnych projektu.  

 

12. Po zakończeniu naboru wszystkie zgłoszenia zostaną poddane ocenie przez Komisję 

Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora: koordynator projektu, 

specjalista ds. projektów oraz specjalista ds. budowy i utrzymania ekspozycji. 

 

13. Pierwszym etapem wyboru będzie ocena zgłoszeń pod kątem wymagań formalnych. 

Niespełnienie któregokolwiek z wymogów opisanych w pkt. 5-9 będzie skutkować 

odrzuceniem zgłoszenia. 

 

14. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru placówek/ośrodków, biorąc pod 

uwagę uzasadnienie uwzględnione w formularzu zgłoszeniowym. 

 

15. Decyzję Komisji Rekrutacyjnej zatwierdza koordynator projektu. 

 

16. Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie ogłoszona do dnia 31.03.2014 

r. na stronie http://kosmospolita.mlynwiedzy.org.pl. Informacja o opublikowaniu wyników 

zostanie przekazana przedstawicielom wszystkich ośrodków/placówek biorących udział 

w rekrutacji drogą elektroniczną. 

 

17. Ośrodki/placówki niezakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone na 

rankingowej liście rezerwowej. O ile wyrażą takie życzenie, będą otrzymywać informacje 

o możliwości korzystania z materiałów powstających w projekcie. 

 

18. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do realizacji zajęć, przedstawiciel 

ośrodka/placówki potwierdza chęć udziału w projekcie oraz preferowane daty wizyty 

najpóźniej do 4.04.2014 r. 

 



19. Warsztaty w placówkach będą realizowane od 7.04.2014 r. do momentu zrealizowania liczby 

wyjazdów przewidzianej w projekcie. Warsztaty w ośrodkach będą realizowane w okresie 

wakacyjnym lipiec-sierpień 2014. 

 

20. Realizacja warsztatów będzie odbywać się w określone dni tygodnia: poniedziałki, środy, 

piątki. Godziny przyjazdu będą ustalane indywidualnie z placówkami/ośrodkami wybranymi 

w procesie rekrutacji. 

 

 

Udział w projekcie 

 

§ 3 

 

1. Na udział placówki/ośrodka w projekcie składa się łącznie: 

 Realizacja zajęć warsztatowych przez Organizatora w przestrzeni udostępnionej przez 

placówkę/ośrodek. 

 Przekazanie uczestnikom, w tym opiekunom materiałów edukacyjnych przez 

Organizatora. 

 Udział uczestników oraz opiekunów w ewaluacji wizyty przez Organizatora 

bezpośrednio po realizacji zajęć. 

 Udział opiekunów w ewaluacji wizyty przez Organizatora w ciągu 1 miesiąca 

od realizacji zajęć. 

 Możliwość udziału w konkursie skierowanym do uczestników projektu. Szczegółowy 

regulamin konkursu zostanie udostępniony wybranym placówkom/ośrodkom po 

zakończeniu procesu rekrutacji. 

 

2. Nadesłanie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne w przypadku zakwalifikowania 

z wyrażeniem przez opiekuna/nauczyciela zgody na udział w procesie ewaluacji projektu. 

tj. udostępnienie informacji o rezultatach zajęć po zakończeniu wizyty w ośrodku/placówce. 

 

3. Zajęcia prowadzone będą przez przedstawicieli Organizatora. Obecność opiekuna grupy – 

przedstawiciela placówki/ośrodka podczas zajęć jest obowiązkowa. 

 

4. W przypadku konieczności odwołania wizyty, przedstawiciel ośrodka/placówki informuje 

Organizatora o rezygnacji z udziału najpóźniej 10 dni przed datą przyjazdu. W przypadku 

odwołania wizyty przez placówkę/ośrodek w terminie krótszym niż 10 dni, placówka może 

zostać obciążona kosztami organizacyjnymi w wysokości 1 500,00 zł (słownie jeden tysiąc 

pięćset złotych 0/100). 

 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 4 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres 

realizacji Projektu. 

2. Wszelkie zmiany w regulaminie wprowadzane przez Organizatora będą publikowane 

na stronie http://kosmospolita.mlynwiedzy.org.pl. Ośrodki uczestniczące w projekcie są 

dodatkowo informowane o zmianie regulaminu drogą elektroniczną. 


