REGULAMIN
REKRUTACJI DO PROJEKTU „PRZERWA NA TEATR”

realizowanym przez
Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły
Podstawowej Nr 12 w Płocku „Szkoła Pod Brzozami”

§ 1.
Informacje o projekcie

•

Projekt PRZERWA NA TEATR realizowany jest przez Stowarzyszenie
Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 12 w Płocku
„Szkoła Pod Brzozami” (zwane dalej: Stowarzyszenie) w ramach VIII edycji

konkursu grantowego Funduszu Grantowego dla Płocka.
dofinansowany jest ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka.

Projekt

•

Podstawę prawną realizacji projektu „PRZERWA NA TEATR” stanowi umowa
o dofinansowanie nr 1/6/VIII/2016, zawarta w dniu 31 października 2016r.
pomiędzy Stowarzyszeniem Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły
Podstawowej Nr 12 w Płocku „Szkoła Pod Brzozami” a Fundacją Fundusz
Grantowy dla Płocka.

•

Celem ogólnym projektu jest wsparcie procesu wszechstronnego rozwoju 200
uczniów SP nr 12 w Płocku poprzez udział w aktywnościach teatralnych w
okresie trwania projektu

•

Projekt realizowany jest w okresie od 01 listopada 2016r. do 31 lipca 2017r.

•

Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

•

Projekt skierowany jest do 200 uczniów SP nr 12 w Płocku.

•

Projekt obejmie dwa etapy wsparcia:

•

•

*etap I – 16 warsztatów teatralnych z podstaw technik teatralnych, które
odbędą się w 4 grupach (po 4 warsztaty dla każdej grupy po ok. 50 os.)

•

*etap II – 24 warsztaty doskonalące techniki teatralne i przygotowujące
spektakle teatralne oraz wystawienie 4 spektakli. Zajęcia odbędą się w 2
grupach po 20-35 uczniów każda.

Projekt realizowany będzie po zajęciach lekcyjnych w siedzibie SP nr 12 w
Płocku i plenerze, zgodnie z zapotrzebowaniem.

§ 2.
Warunki uczestnictwa w projekcie i zasady rekrutacji

•

•

Uczestnikiem projektu może być każdy uczeń, który spełni łącznie
następujące warunki:
•

Jest uczniem SP nr 12 w Płocku

•

Złoży deklarację przystąpienia do projektu w czasie trwania procesu
rekrutacji, podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego.

Rekrutacja obejmie 2 fazy:
•

1faza: rekrutacja uczniów do całego projektu i jednocześnie do pierwszego
etapu projektu, zgodnie z zapisem § 1 pkt. 7 (min.200 uczniów)

•

2faza: rekrutacja spośród uczestników projektu do drugiego etapu projektu
zgodnie z zapisem § 1 pkt. 7 (min.40 uczniów) na podstawie:
- frekwencji na warsztatach;
- predyspozycji i umiejętności w zakresie elementów gry aktorskiej;
- chęci współpracy, zainteresowania dalszą edukacją w projekcie

•

Rekrutacja uczestników do projektu trwać będzie od 2 do 15 listopada 2016
r.(1faza rekrutacji). 2 faza rekrutacji zorganizowana zostanie po zrealizowaniu
pierwszego etapu projektu.

•

Informacja nt. rekrutacji umieszczona będzie na stronie internetowej
Stowarzyszenia i SP nr 12 oraz tablicy informacyjnej szkole w
ogólnodostępnym miejscu.

•

Ostateczny wybór uczestników projektu dokonany zostanie zgodnie z
kryteriami wyboru grupy docelowej określonymi w niniejszym Regulaminie.

•

W przypadku, gdy liczba chętnych do uczestnictwa w projekcie w określonym
terminie, będzie większa niż zakładana liczba miejsc pozostałe osoby zostaną
wpisane na listę rezerwową, która będzie uzupełniana w trakcie trwania
projektu. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej, mogą zostać włączone
do projektu w wyniku rezygnacji uczestnika z listy zasadniczej.

•

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń proces rekrutacji zostanie wydłużony
oraz podjęte zostaną stosowne do zaistniałej sytuacji działania zaradcze.

•

O wynikach rekrutacji uczniowie zostaną poinformowani przez wychowawców
klas.

•

W przypadku rezygnacji bądź uzasadnionego wykreślenia osoby
zakwalifikowanej do projektu, dopuszcza się możliwość zakwalifikowania na
jej miejsce osoby według kolejności przyjętej na liście rezerwowej.

§3
Postanowienia końcowe

•

Regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu przez Prezesa Stowarzyszenia od
daty jego podpisania.

•

W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji w
projekcie należy do Prezesa Stowarzyszenia.

•

Aktualna treść regulaminu dostępna będzie w Stowarzyszeniu.

Płock, dn. 31 października 2016 r.

