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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Opieka w żłobku nad dziećmi do lat w Sieradzu”

1. Projekt „Opieka w żłobku nad dziećmi do 
 realizowany jest przez Plastic Technologie Piotr Walenczak  w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 
pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót 
opiekę nad dziećmi w wieku do 3
 

2. Projekt realizowany będzie w okresie od  01.04.2018r. do  31.03.2019r.
 

3. Regulamin Uczestnictwa ma charakter aktu
 
4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także 
niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii koordynatora Projektu;

5. Decyzje koordynatora Projektu oraz komisji rekrutacyjnej są ostateczne i nie
odwołanie. 
 
6. Wszystkie informacje dotyczące 
Krakowskie  Przedmieście 123 A

 
1. Cel Projektu zakłada kompleksowe działania w postaci zapewnienia 16 nowych miejsc opieki 
nad dziećmi w wieku lat 3 w żłobku i akt
mieszkańców miasta i gminy Sieradz w okresie od 01.04.2018r. do 31.03.2019 r..

2. W ramach wsparcia opieką w klubie dziecięcym objęte zostaną dzieci w wieku do 3 lat 
wszystkich uczestników Projektu spełniających 

3. Opieka edukacyjno-wychowawcza dla dzieci w żłobku świadczona będzie od 01.04.2018r. do 
31.03.2019r. zgodnie z założeniami Projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 
7:00 - 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od p

4. W żłobku zapewnione będzie całodzienne wyżywienie dzieci w formie cateringu, oparte na bazie 
zdrowych produktów ekologicznych.

5. Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi będą finansowane ze 
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§1 
Postanowienia ogólne 

 
 

„Opieka w żłobku nad dziećmi do lat w Sieradzu”
realizowany jest przez Plastic Technologie Piotr Walenczak  w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 Osi Priorytetowej  X  Adaptacyjność  
pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących 
opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

2. Projekt realizowany będzie w okresie od  01.04.2018r. do  31.03.2019r. 

3. Regulamin Uczestnictwa ma charakter aktu wewnętrznego. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nie uwzględnionych w 
niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii koordynatora Projektu; 

5. Decyzje koordynatora Projektu oraz komisji rekrutacyjnej są ostateczne i nie

6. Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są w Biurze Projektu przy ul. 
Krakowskie  Przedmieście 123 A 

 

§2 
Cele Projektu i zakres wsparcia 

Cel Projektu zakłada kompleksowe działania w postaci zapewnienia 16 nowych miejsc opieki 
nad dziećmi w wieku lat 3 w żłobku i aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo  
mieszkańców miasta i gminy Sieradz w okresie od 01.04.2018r. do 31.03.2019 r.. 

W ramach wsparcia opieką w klubie dziecięcym objęte zostaną dzieci w wieku do 3 lat 
wszystkich uczestników Projektu spełniających wymagane kryteria. 

wychowawcza dla dzieci w żłobku świadczona będzie od 01.04.2018r. do 
31.03.2019r. zgodnie z założeniami Projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 

17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

W żłobku zapewnione będzie całodzienne wyżywienie dzieci w formie cateringu, oparte na bazie 
ekologicznych. 

Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi będą finansowane ze 

” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 123 a 

lat w Sieradzu” 
realizowany jest przez Plastic Technologie Piotr Walenczak  w ramach Regionalnego Programu 

2020 Osi Priorytetowej  X  Adaptacyjność  
na rynek pracy osób sprawujących 

rozstrzyganie spraw nie uwzględnionych w 

5. Decyzje koordynatora Projektu oraz komisji rekrutacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich 

realizacji projektu dostępne są w Biurze Projektu przy ul. 

Cel Projektu zakłada kompleksowe działania w postaci zapewnienia 16 nowych miejsc opieki 
ywizacja zawodowa osób biernych zawodowo  

 

W ramach wsparcia opieką w klubie dziecięcym objęte zostaną dzieci w wieku do 3 lat 

wychowawcza dla dzieci w żłobku świadczona będzie od 01.04.2018r. do 
31.03.2019r. zgodnie z założeniami Projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 

W żłobku zapewnione będzie całodzienne wyżywienie dzieci w formie cateringu, oparte na bazie 

Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi będą finansowane ze 
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środków EFS. 

 

 

 

 
1. Grupę docelową w Projekcie stanowić

16os.(16K/M),mieszkańców (zgodnie z Kodeksem Cyw.) gminy, miasta Sieradz (woj. 
łódzkie) niezależnie od wieku, wykształcenia i stanu zdrowia, wychowujących dziecko w 
wieku do 3 lata, pozostających 
macierzyńskich /rodzicielskich ,które chcą powrócić do życia zawodowego po przerwie 
związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, a główną barierą w tym kierunku jest brak 
zapewnienia nad nim opieki.

2. Uczestnikiem  Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie 3 kryteria obligatoryjne
(formalne),tzn.: 

 bierne zawodowo bądź osoby pracujące przebywające na urlopie 
macierzyńskim/rodzicielskim

 sprawowania opieki nad  dzieckiem w wieku do 3 l.
 zamieszkanie w gminie, mieście  Sieradz

 

3. Merytoryczne (dodatkowe) kryteria uczestnictwa,
 samotnie wychowywanie dziecka
 osoby wychowujące dziecko niepełnosprawne
 osoby niepełnosprawne -
 

 
1. Zakłada się nabór kandydatów na uczestni

2. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły do wyczerpania

3. Realizator zastrzega sobie możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych                              
i kwalifikowania uczestników do udziału w Projekcie po terminie określonym w ust.1, w przypadku 
nie osiągnięcia celów założonych w § 3 ust.1.

4. Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest do zapoznania się                          
z niniejszym Regulaminem uczestnictwa

5. Rekrutacja będzie prowadzona wg zasady bezstronności, jawności, przejrzystości postępowania                  
i równości szans, w oparciu o dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze.

6. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze 
123 A, 98-20 Sieradz 

7. Kwalifikacji kandydatów dokona komisja rekrutacyjna, która sporządzi protokół z posiedzenia 
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§3 
Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

Grupę docelową w Projekcie stanowić będzie: 
16os.(16K/M),mieszkańców (zgodnie z Kodeksem Cyw.) gminy, miasta Sieradz (woj. 
łódzkie) niezależnie od wieku, wykształcenia i stanu zdrowia, wychowujących dziecko w 
wieku do 3 lata, pozostających bez pracy lub pracujących przebywających na urlopach 
macierzyńskich /rodzicielskich ,które chcą powrócić do życia zawodowego po przerwie 
związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, a główną barierą w tym kierunku jest brak 
zapewnienia nad nim opieki. 

estnikiem  Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie 3 kryteria obligatoryjne

bierne zawodowo bądź osoby pracujące przebywające na urlopie 
macierzyńskim/rodzicielskim 
sprawowania opieki nad  dzieckiem w wieku do 3 l. 

inie, mieście  Sieradz 

Merytoryczne (dodatkowe) kryteria uczestnictwa, to: 
samotnie wychowywanie dziecka-1pkt. 
osoby wychowujące dziecko niepełnosprawne-1pkt 

-1pkt 

§4 
Procedura Rekrutacji 

1. Zakłada się nabór kandydatów na uczestników Projektu w okresie od  01.03.2018r. do

2. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły do wyczerpania miejsc. 

3. Realizator zastrzega sobie możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych                              
uczestników do udziału w Projekcie po terminie określonym w ust.1, w przypadku 

nie osiągnięcia celów założonych w § 3 ust.1. 

4. Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest do zapoznania się                          
em uczestnictwa 

5. Rekrutacja będzie prowadzona wg zasady bezstronności, jawności, przejrzystości postępowania                  
i równości szans, w oparciu o dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze. 

6. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze Projektu ul. Krakowskie Przedmieście 

7. Kwalifikacji kandydatów dokona komisja rekrutacyjna, która sporządzi protokół z posiedzenia 
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16os.(16K/M),mieszkańców (zgodnie z Kodeksem Cyw.) gminy, miasta Sieradz (woj. 
łódzkie) niezależnie od wieku, wykształcenia i stanu zdrowia, wychowujących dziecko w 

bez pracy lub pracujących przebywających na urlopach 
macierzyńskich /rodzicielskich ,które chcą powrócić do życia zawodowego po przerwie 
związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, a główną barierą w tym kierunku jest brak 

estnikiem  Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie 3 kryteria obligatoryjne 

ków Projektu w okresie od  01.03.2018r. do 31.03.2018r. 

3. Realizator zastrzega sobie możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych                              
uczestników do udziału w Projekcie po terminie określonym w ust.1, w przypadku 

4. Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest do zapoznania się                          

5. Rekrutacja będzie prowadzona wg zasady bezstronności, jawności, przejrzystości postępowania                  

ul. Krakowskie Przedmieście 

7. Kwalifikacji kandydatów dokona komisja rekrutacyjna, która sporządzi protokół z posiedzenia 
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kwalifikującego wraz z uzasadnieniem wyboru uczestników do

8. W przypadku jednakowej ilości 
projektu. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku 
rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej

9. Kwalifikowalność kandydata badana będzie na dzień złożenia i podpisania kompletnych 
dokumentów rekrutacyjnych. 

10. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie.

11. Od przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną oceny nie przysługują 
udział w Projekcie żadne środki odwoławcze.

12. Lista podstawowa i rezerwowa zakwalifikowanych uczestników Projektu zostaną upublicznione 
w biurze Projektu 

Prawa i obowiązki uczestników Projektu
 
1.Uczestnik Projektu ma prawo do:

 udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
 przyjęcia jego dziecka do
 rezygnacji z udziału w Projekcie w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione 
przypadki mogą wynikać  z przyczyn natury zdrowotnej lub działan
zasady nie mogą być znane uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 
Rezygnacja z udziału w Projekcie z powodów innych niż  w/w skutkuje nałożeniem na 
uczestnika obowiązku zwrotu kosztów udziału w Projekcie proporcjonalnie
otrzymanego wsparcia, 
 godnego traktowania z uwzględnieniem zasady równości szans  i poszanowania 
godności osobistej, 
 wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych do biura 
Projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da
U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.
 kontaktu i rozmowy z personelem
 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest

 przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w
 niezwłocznego informowania o zaistniałej zmianie statusu na 
zmianie danych osobowych oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na poprawną 
realizację Projektu, 

3. Obecność dzieci w żłobku  będzie monitorowana na podstawie dzienników obecności 
prowadzonych przez personel 

4. Każda nieobecność dziecka w żłobku musi być zgłoszona do godz. 7:30 w dniu, w którym 
dziecko będzie nieobecne, pod rygorem nie usprawiedliwienia

5. Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności dziecka w żłobku spowodowane chorobą lub 
ważnymi sytuacjami losowymi,  na p
nieobecności. 

6. Uczestnik zostaje wykluczony z Projektu w przypadku nie usprawiedliwienia nieobecności  
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kwalifikującego wraz z uzasadnieniem wyboru uczestników do Projektu. 

8. W przypadku jednakowej ilości punktów o wyborze uczestnika zdecyduje kolejność zgłoszenia do 
projektu. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku 
rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. 

ydata badana będzie na dzień złożenia i podpisania kompletnych 

10. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie.

11. Od przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną oceny nie przysługują osobie ubiegającej się o 
odwoławcze. 

12. Lista podstawowa i rezerwowa zakwalifikowanych uczestników Projektu zostaną upublicznione 

§5 
Prawa i obowiązki uczestników Projektu 

do: 

udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
przyjęcia jego dziecka do klubu dziecięcego, 
rezygnacji z udziału w Projekcie w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione 

przypadki mogą wynikać  z przyczyn natury zdrowotnej lub działan
zasady nie mogą być znane uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 
Rezygnacja z udziału w Projekcie z powodów innych niż  w/w skutkuje nałożeniem na 
uczestnika obowiązku zwrotu kosztów udziału w Projekcie proporcjonalnie

 
godnego traktowania z uwzględnieniem zasady równości szans  i poszanowania 

wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych do biura 
Projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zmian.), 

kontaktu i rozmowy z personelem projektu, 

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w Projekcie, 
niezwłocznego informowania o zaistniałej zmianie statusu na 

zmianie danych osobowych oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na poprawną 

Obecność dzieci w żłobku  będzie monitorowana na podstawie dzienników obecności 
 placówki. 

ka w żłobku musi być zgłoszona do godz. 7:30 w dniu, w którym 
dziecko będzie nieobecne, pod rygorem nie usprawiedliwienia nieobecności. 

Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności dziecka w żłobku spowodowane chorobą lub 
ważnymi sytuacjami losowymi,  na podstawie pisemnego usprawiedliwienia z podaniem przyczyn

Uczestnik zostaje wykluczony z Projektu w przypadku nie usprawiedliwienia nieobecności  
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punktów o wyborze uczestnika zdecyduje kolejność zgłoszenia do 
projektu. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku 

ydata badana będzie na dzień złożenia i podpisania kompletnych 

10. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie. 

osobie ubiegającej się o 

12. Lista podstawowa i rezerwowa zakwalifikowanych uczestników Projektu zostaną upublicznione 

udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 

rezygnacji z udziału w Projekcie w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione 
przypadki mogą wynikać  z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z 
zasady nie mogą być znane uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 
Rezygnacja z udziału w Projekcie z powodów innych niż  w/w skutkuje nałożeniem na 
uczestnika obowiązku zwrotu kosztów udziału w Projekcie proporcjonalnie do 

godnego traktowania z uwzględnieniem zasady równości szans  i poszanowania 

wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych do biura 
nych osobowych (Dz. 

niezwłocznego informowania o zaistniałej zmianie statusu na rynku pracy, 
zmianie danych osobowych oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na poprawną 

Obecność dzieci w żłobku  będzie monitorowana na podstawie dzienników obecności 

ka w żłobku musi być zgłoszona do godz. 7:30 w dniu, w którym 

Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności dziecka w żłobku spowodowane chorobą lub 
odstawie pisemnego usprawiedliwienia z podaniem przyczyn 

Uczestnik zostaje wykluczony z Projektu w przypadku nie usprawiedliwienia nieobecności  
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dziecka . 

7. Ponadto realizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników z Projektu w 
następujących przypadkach: 

 naruszenia niniejszego Regulaminu
 naruszenia zasad współżycia
 nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka

8. Wszystkie osoby korzystające ze wsparcia w ramach Projektu, składają oświadczenie o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika

9. Osoba, która nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych przyjmuje do 
wiadomości, iż na tej podstawie zostanie wykluczona z udziału w Projekcie bez względu na wynik 
procesu rekrutacji. 

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

2.  Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu uczestnictwa w 
trakcie trwania Projektu, w szczególności z u
dofinansowanie, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze 
strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji

3.  Ogólny nadzór nad realizacją Projektu i rozst
Regulaminem, w tym ostateczna interpretacja  Regulaminu należy do realizatora

4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy prawa 
Społecznego. 
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Ponadto realizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników z Projektu w 

naruszenia niniejszego Regulaminu uczestnictwa, 
naruszenia zasad współżycia społecznego, 
nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka 

Wszystkie osoby korzystające ze wsparcia w ramach Projektu, składają oświadczenie o 
y na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

Osoba, która nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych przyjmuje do 
wiadomości, iż na tej podstawie zostanie wykluczona z udziału w Projekcie bez względu na wynik 

§6 
Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres realizacji

Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu uczestnictwa w 
trakcie trwania Projektu, w szczególności z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o 
dofinansowanie, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze 
strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu. 

Ogólny nadzór nad realizacją Projektu i rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem, w tym ostateczna interpretacja  Regulaminu należy do realizatora

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu 
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Ponadto realizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników z Projektu w 

Wszystkie osoby korzystające ze wsparcia w ramach Projektu, składają oświadczenie o 

Osoba, która nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych przyjmuje do 
wiadomości, iż na tej podstawie zostanie wykluczona z udziału w Projekcie bez względu na wynik 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres realizacji 

Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu uczestnictwa w 
wagi na zmianę warunków realizacji umowy o 

dofinansowanie, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze 
 

rzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem, w tym ostateczna interpretacja  Regulaminu należy do realizatora Projektu. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 
europejskiego i krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu 

Zatwierdzam 

Piotr Walenczak 
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