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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie  

„Szkoła na narty  

– myślenicki projekt nauki jazdy na nartach dla uczniów 

szkół podstawowych” 
 

 

 
 § 1  

Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w gminnym projekcie nauki jazdy na nartach 

,,SZKOŁA NA NARTY” realizowanym przez Gminę Myślenice. 

2. Celem projektu jest: 

a) nabycie podstawowych umiejętności jazdy na nartach;  

b) wzrost bezpieczeństwa dzieci korzystających ze stoków narciarskich;  

c) nabycie nawyku jazdy w kasku; 

d) podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów; 

e) zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu.  

3. Adresatami projektu jest łącznie 175 uczniów z 17 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy 

Myślenice, którzy nie posiadają umiejętności jazdy na nartach: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Myślenicach 

(16 osób), Szkoła Podstawowa Nr 2 w Myślenicach (16 osób), Szkoła Podstawowa Nr 3 w Myślenicach 

(20 osób), Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myślenicach (10 osób), Szkoła Podstawowa w Bęczarce (10 osób), 

Szkoła Podstawowa w Borzęcie – ZPO w Borzęcie (13 osób), Szkoła Podstawowa w Bysinie – ZPO w 

Bysinie (4 osoby), Szkoła Podstawowa w Drogini – ZPO w Drogini (13 osób), Szkoła Podstawowa w 

Głogoczowie – ZPO w Głogoczowie (10 osób), Szkoła Podstawowa w Jaworniku (13 osób), Szkoła 

Podstawowa w Jasienicy – ZPO w Jasienicy (7 osób),  Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach (10 osób), 

Szkoła Podstawowa w Osieczanach – ZPO w Osieczanach (7 osób),  Szkoła Podstawowa w Polance 

(5 osób),  Szkoła Podstawowa w Porębie (7 osób),  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni (10 osób),  Szkoła 

Podstawowa w Zasani (4 osoby). 

4. Każda szkoła deklarująca chęć udziału w projekcie wypełnia „Kartę zgłoszenia szkoły do udziału 

w projekcie ,,SZKOŁA NA NARTY” (Załącznik nr 1), w którym podaje niezbędne dane do zawarcia 

umowy. 



5. Projekt przewiduje przeprowadzenie łącznie 14 godzin nauki jazdy na nartach dla każdej z grup 

w blokach 2-godzinnych podczas 7 dni wg grafiku zajęć na stoku. 

6. Zajęcia mają charakter dobrowolny, pozaszkolny i będą realizowane w terminie od 17 stycznia 2022 r. 

do 28 stycznia 2022 r. Zajęcia będą prowadzone na Stacji Narciarskiej „Myślenice Sport Arena”. 

7. W ramach projektu każdy uczestnik projektu będzie miał zagwarantowane: 

a) przewóz z wyznaczonego miejsca zbiórki do stacji narciarskiej i z powrotem,  

b) opiekę,  

c) karnety na wyciąg narciarski, 

d) wypożyczenie sprzętu (narty i kije, buty, kask). 

e) profesjonalną kadrę narciarską – 1 instruktor przydzielony do grupy.  

 

§ 2  

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

1. Rekrutacja  przeprowadzona została od 22 grudnia 2021 r. do 5 stycznia 2022 r. za pośrednictwem 

szkół wymienionych w § 1 pkt. 3. 

2. Szkoły do dnia 11 stycznia 2022 r. przekażą do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice listę uczestników 

projektu (Załącznik nr 2). 

3. Warunkami decydującymi o wpisaniu ucznia na listę uczestników są: 

a) spełnienie kryterium adresata projektu,  

b) kolejność zgłoszenia,  

c) złożenie przez rodzica w szkole prawidłowo wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie 

(Załącznik nr 3). 

4. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do projektu zostanie przekazana przez szkołę, do której uczeń 

uczęszcza. 

5. Po uzyskaniu informacji ws. zakwalifikowania dziecka do projektu rodzic najpóźniej do 17 stycznia 

2022 r. winien dokonać wpłaty w wysokości 300 zł w sekretariacie szkoły. 

6. Szkoła, biorąca udział w projekcie od 17 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. musi dokonać wpłaty 

na konto dochodów szkoły tytułem: udział w projekcie „Szkoła na narty”. 

7. W przypadku braku wpłaty rodzica w ww. terminie nastąpi wykreślenie dziecka z listy uczestników 

projektu i dobór nowego ucznia z listy rezerwowej wg. kolejności zgłoszeń. 

8. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i będzie każdorazowo sprawdzana. 

9. Uczestnicy projektu zobowiązują się do systematycznego uczestniczenia w zajęciach. 

10. Nieobecność na zajęciach powyżej 20% spowoduje wykreślenie ucznia z listy uczestników projektu 

i dobór nowego ucznia z listy rezerwowej wg. kolejności zgłoszeń. W takim przypadku wpłata 

w wysokości 300 zł nie będzie zwracana. 



11. Rezygnację uczestnika z zajęć, obowiązkowo należy zgłosić do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice - 

do osoby odpowiedzialnej merytorycznie za koordynowanie projektu. W przypadku rezygnacji z zajęć 

przed terminem ich realizacji wpłata w wysokości 300 zł zostanie zwrócona. W przypadku rezygnacji 

z zajęć w połowie szkolenia, wpłata rodzica będzie pomniejszona o 50% i zostanie zwrócona na jego 

wniosek (przypadek ten dotyczy np. choroby dziecka). 

12. W przypadku całkowitej rezygnacji uczestnika z zajęć, do projektu zostanie włączony uczeń z danej 

szkoły z listy rezerwowej wg. kolejności zgłoszenia. 

13. Wyjazdy uczestników na stok odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem. Informacja 

o godzinach i miejscu zbiórki (wyjazd, powrót) zostanie przekazana uczestnikom przez szkołę. 

14. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności 

zajęcia mogą zostać odwołane i przeprowadzone w innym terminie. 

 

§ 3  

Ochrona danych osobowych 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.Urz. UE L 

119 z 4.05.2016, s.1/, dalej „RODO”, informujemy, że: 1) Administratorem pozyskiwania danych 

osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice z siedzibą w Myślenicach przy ul. Rynek 8/9, 

e mail: info@myslenice.pl zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

danych osobowych. 2) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka wskazane 

w niniejszej deklaracji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji i wzięcia udziału Pani/Pana 

dziecka w projekcie „Szkoła na narty” oraz w celu utrwalenie wizerunku Pani/Pana dziecka i jego 

wykorzystanie na potrzeby promocji projektu i wykazania jego wykonania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO – o ile wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę; 3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz 

danych osobowych Pani/Pana dziecka są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy 

powierzono przetwarzanie danych osobowych a także organy i podmioty publiczne lub podmioty 

uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, w tym Gmina Myślenice; 4) Pani/Pana dane osobowe 

oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych 

do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe 

Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres do upływu terminu możliwości kontroli projektu albo 

jego trwałości bądź przez okres wynikający z innych umów czy zobowiązań wynikających 

z realizowanych projektów, albo do upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy oraz przez okresy 

zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

mailto:info@myslenice.pl


instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 6) posiada Pani/Pan prawo do 

żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana 

dziecka, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych – prawo to nie ma 

zastosowanie w zakresie o którym mowa w art. 17 ust. 3 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) w razie uznania, że przetwarzanie 

danych narusza przepisy RODO; 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak podania 

danych uniemożliwi wzięcie udziału w projekcie „Szkoła na narty”; 9) Pani/Pana dane nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 10) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Krzysztof 

Dybeł tel. 12 6392 356, adres e-mail: iod@myslenice.pl 

 

§ 4  

Postanowienia końcowe  

1. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu. 

2. Regulamin projektu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice 

www.myslenice.pl oraz w każdej ze szkół wymienionych w § 1 pkt. 3 Regulaminu. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się z zasadami organizacji zajęć i niniejszym 

regulaminem oraz zapoznania i zobowiązania dzieci, które są uczestnikami projektu „SZKOŁA NA 

NARTY” do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do stosownego zachowywania się podczas jazdy środkiem 

transportu, przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszelkich regulaminów obowiązujących na Stacji 

Narciarskiej „Myślenice Sport Arena”, w tym obostrzeń sanitarnych w związku z wprowadzonym stanem 

epidemicznym w kraju. 

 

 

 

                  B  U  R  M  I  S  T  R  Z  
            Miasta i Gminy Myślenice 

               mgr Jarosław Szlachetka 


