
 

 

 

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ: 
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII 

organizowanych przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej  

 

Rekrutacja uczestników wypoczynku prowadzona będzie w oparciu o następujące zasady: 

 1. Przy rekrutacji osób mogących skorzystać z wypoczynku letniego i zimowego w formie 

półkolonii organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 6 do 14 lat (lub 

uczącej się w szkole podstawowej do klasy 8. włącznie lub w klasie 3. gimnazjum, objętej 

obowiązkiem szkolnym) zamieszkałej w Rybniku uwzględnia się następujące wymagania 

konieczne:  

a) spełnienie warunków: zamieszkania w Rybniku, obowiązku szkolnego, stanu zdrowia 

umożliwiającego bezpieczne uczestniczenie w wypoczynku;  

b) spełnienie warunków formalnych: kompletności i terminowości złożenia niezbędnej 

dokumentacji oraz terminowe dokonanie opłaty wpisowego w celu rezerwacji miejsca, to jest 

m.in.: wypełnienie kart przez wszystkie wskazane w niej podmioty oraz rzetelne, zgodne        

z prawdą wypełnienie wszystkich rubryk, dotyczących w szczególności: szczepień, 

przyjmowania i dawek leków, rodzajów uczuleń, noszenia okularów, aparatu 

ortodontycznego, znoszenia warunków jazdy samochodem i innych, sprawdzenie czy 

oświadczenia załączone do karty kwalifikacyjnej są wypełnione i podpisane przez 

rodziców/prawnych opiekunów uczestnika wypoczynku.  

2. Organizator wypoczynku, na podstawie złożonych kart kwalifikacyjnych (i dodatkowych 

dokumentów) stwierdza, które wnioski spełniają opisane powyżej warunki podstawowe 

(wymagania konieczne) i przydziela uczestnikom miejsca na danym turnusie półkolonii do 

limitu 30 osób lub 15 osób w zależności od turnusu. 

3. Jeżeli na dany turnus zgłosiło się więcej osób chętnych, które spełniają warunki formalne, 

niż Organizator ma wolnych miejsc w ramach danego turnusu - pod uwagę brane są punkty 

przyznawane wnioskom za spełnianie następujących kryteriów dodatkowych: 

a) fakt objęcia dziecka pieczą zastępczą (do 10 punktów);  

b) korzystanie przez rodzinę ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej ze względu na 

trudne warunki materialne spowodowane: wielodzietnością rodziny (rodziny wychowujące 

troje lub więcej dzieci), samotnym wychowywaniem potencjalnego uczestnika wypoczynku   

w rodzinie. Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych, o których mowa 

powyżej należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kryterium dochodowego określonego w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.   

o świadczeniach rodzinnych (do 10 punktów);  
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c) fakt dotknięcia rodziny potencjalnego uczestnika wypoczynku szczególnym przypadkiem 

losowym lub klęską żywiołową, które spowodowały uszczerbek na dobrach osobistych lub 

majątkowych bądź zwiększenie potrzeb majątkowych rodziny (do 5 punktów);  

d)  zgłoszenie do procesu rekrutacji rodzeństwa (do 5 punktów);  

e) potwierdzony fakt nieuczestniczenia w zorganizowanym wypoczynku dla dzieci                  

i młodzieży w okresie ostatniego roku szkolnego (do 5 punktów),  

f) przedstawione wraz z kartą kwalifikacyjną uczestnika rekomendacje instytucji i organizacji 

działających na rzecz edukacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym parafii, szkół, 

organizacji pozarządowych, domów dziecka, do 5 punktów);  

g)  potwierdzone stosownym zaświadczeniem zaangażowanie uczestnika w wolontariat (do 5 

punktów); h) fakt zamieszkiwania na obszarze rewitalizacji zgodnie z lokalnym programem 

(do 5 punktów).  

4. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzona lista rankingowa i zostaną 

przydzielone uczestnikom przez Organizatora miejsca na danym turnusie wypoczynku.  

5. Rekrutacja dzieci i młodzieży do uczestnictwa w wypoczynku odbywać się poprzez:  

a) stronę internetową Stowarzyszenia i uruchomiony formularz elektroniczny zapisów,            

a w przypadku niewyczerpania limitu miejsc na danym turnusie także poprzez: 

- lokalne media, zwłaszcza za pośrednictwem lokalnego portalu Rybnik.DlaWas.info;  

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły oraz instytucje i organizacje działające na rzecz 

edukacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym także parafie.  

6. Organizator wypoczynku przyznaje wnioskom odpowiednią liczbę punktów na podstawie 

kart kwalifikacyjnych, przedstawionych organizatorowi stosownych oświadczeń                      

i dokumentów oraz załączonych do zgłoszenia rekomendacji.  

7. W ostateczności komisja rekrutacyjna powołana przez Organizatora może przeprowadzić 

rozmowę    z osobami, które w rekrutacji uzyskały taką samą liczbę punktów. Komisja            

w przypadku wątpliwości, co do prawdziwości złożonych oświadczeń może wystąpić             

o potwierdzenie odpowiednimi dokumentami spełniania określonych kryteriów. W razie 

niewyczerpania liczby miejsc w pierwszym terminie rekrutacji na dany turnus - przewiduje się 

kolejne terminy rekrutacji w oparciu o te same zasady lub zwiększenie liczby grup na 

kolejnych turnusach.  


