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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA MIESZKAŃCÓW WSI NAKONOWO W 
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „UNIWERSYTET LUDOWY W NAKONOWIE” 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Projekt pt. „Uniwersytet Ludowy w Nakonowie” jest współfinansowany przez Narodowy 

Instytutu Wolności (NIW) – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach 

Programu  Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 – 2030 

2. Biuro projektu mieści się pod adresem: Ogólnopolski Operator Oświaty, ul. Gorczyczewskiego 
2/3, 60-554 Poznań.  

3. Okres realizacji projektu: od 2020–01–01 do 2022–12–31 
4. Celem głównym projektu jest powstanie Uniwersytetu Ludowego (UL) w Nakonowie - nieformalnej 

instytucji edukacyjnej dla osób w wieku 18+ prowadzącej działalność w oparciu o zasady metodyki 
grundtvigiańskiej. 

5. Udział w projekcie jest nieodpłatny.  
6. Niniejszy regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa w szczególności zasady, warunki, 

okres i tryb prowadzenia naboru do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach UL 
7. Udział szkół współpracujących w projekcie ma na celu udzielenie wsparcia praktycznego szkołom   

i nauczycielom w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i nauki 
języka obcego. 

8. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy do kompetencji  
Wnioskodawcy.  

II. SŁOWNICZEK 
 

Użyte w Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:  
PROJEKT -  „Uniwersytet Ludowy w Nakonowie”. 
UL – skrót od Uniwersytet Ludowy. 
WNIOSKODAWCA – Ogólnopolski Operator Oświaty organ prowadzący Niepubliczną Szkołę 
Podstawową Galileo w Nakonowie. 
REALIZATOR PROJEKTU - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Galileo w Nakonowie. 
UCZESTNIK/UCZESTNICZKA PROJEKTU – mieszkańcy wsi Nakonowo i okolic z gminy Kowal w 
województwie Kujawsko – Pomorskim. 

 
III. WARUNKI ORAZ TRYB APLIKOWANIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
1. Przeprowadzenie procesu rekrutacji do udziału w projekcie odbędzie się w formie otwartego 

zaproszenia do udziału w projekcie, który przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadą bezstronności 
i przejrzystości.  

2. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z zasadami 
zawartymi i w niniejszym Regulaminie. Złożenie dokumentacji rekrutacyjnej oznacza akceptację 
zasad w nim zawartych.  

3. Nabór do udziału w projekcie ogłasza Realizator Niepubliczna Szkoła Podstawowa Galileo w 
Nakonowie. Ogłoszenie o rekrutacji ukaże się w na stronie internetowej Wnioskodawcy i 
Realizatora.  Wnioskodawca udostępni całą dokumentację konkursową tj. regulamin, wzór 
formularza zgłoszeniowego, zgoda na upublicznianie wizerunku na stronie internetowej.  

4. Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły i twa przez cały okres realizacji projektu UL 
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5. Dokumentację rekrutacyjną tj. formularz zgłoszeniowy i zgoda na upublicznienie wizerunku należy 
złożyć w sekretariacie Realizatora w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo w Nakonowie.  
 
IV. KRYTERIA REKRUTACJI CZYLI KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

 
1. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy wsi Nakonowo i okolic z gminy Kowal, osoby powyżej 

18 roku życia. 
 

V. ZAKRES WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 
 

1. Wsparcie w ramach projektu planowane jest w terminach od stycznia 2022r. do grudnia 2022 
2. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych działań w projekcie będzie opublikowany na 

stronie internetowej Realizatora projektu. 
3. Dla  uczestnika projektu przewidziano następujące formy wsparcia: 

 zajęcia  sportowe - 24 h    

 warsztaty z ceramiki I - 24 h    

 warsztaty z ceramiki II - 28 h    

 warsztaty kulinarne - 32 h    

 warsztaty rękodzieło - 28 h    

 "Warsztatownia "Zero waste" - 32 h    

 j. angielski - 32 h    

 warsztaty śpiewu - 32 h    

 warsztaty fotograficzne  - 24 h    

 warsztaty komputerowe - 24 h 

 warsztaty na życzenie - 7 warsztatów x ok.6 h 

 wykłady o tematyce historycznej  
 
4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do regularnego, punktualnego i aktywnego udziału w 

zaplanowanym wsparciu w ramach projektu, w wymiarze co najmniej 80% obecności w ramach 
realizacji wsparcia. Obecność na zajęciach potwierdzana jest każdorazowo osobistym podpisem na 
liście obecności. 

5. Na każdym warsztacie przewidziano udział min 5 os. a max 10 os. 
6. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wnioskodawca projektu może zmienić formy realizacji 

wsparcia zaproponowanego uczestnikowi w ramach projektu.  
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu w siedzibie Ogólnopolskiego Operatora 

Oświaty oraz na stronie internetowej www.operator.edu.pl oraz na stronie internetowej 
Realizatora projektu www.spgalileo-nakonowo.operator.edu.pl  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Ogólnopolskiego 
Operatora Oświaty i stronie Realizatora projektu. 

 
Poznań, 17.12.2021 
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