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Powiedz mi, a zapomnę,
Pokaż mi, a zapamiętam,
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Konfucjusz

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W V EDYCJI PROJEKTU

BIAŁOSTOCKIE TALENTYXXI WIEKU
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt Białostockie Talenty XXI wieku jest realizowany przez Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Białymstoku.
2. Projekt jest realizowany w okresie od 12.02.2019 r. do 31.10.2019 r. na terenie miasta
Białegostoku.
3. Projekt jest współfinasowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku w ramach grantu na
jego realizację.
4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
5. Punkt informacyjny projektu mieści się w bibliotece Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Białymstoku, ul. Ciepła 32,15-472 Białystok, I piętro, sala nr 10.
6. Biblioteka jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 930- 1600.
7. Głównym celem projektu jest wsparcie białostockich szkół podstawowych i liceów w zakresie
pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych,
humanistycznych, kreatywności i przedsiębiorczości w ścisłej współpracy z podlaskimi
uczelniami i pracodawcami.
8. Cele szczegółowe projektu to:
> wspieranie innowacyjnych form pracy z uczniem szczególnie utalentowanym w zakresie
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych oraz rozwijanie
umiejętności społecznych;
>

promowanie współpracy młodzieży oraz białostockich szkół podstawowych i liceów
z wiodącymi uczelniami;

>

wspomaganie młodzieży w jej rozwoju;

>

wzmacnianie i doskonalenie współpracy między młodzieżą uczestniczącą w projekcie
a światem nauki i przedsiębiorstw.
§2
Wsparcie realizowane w projekcie

1. Wsparcie realizowane w ramach projektu obejmuje:
> 20 lutego 2019 r. godzina 13.30 - spotkanie informacyjno-organizacyjne skierowane do
szkolnych koordynatorów ds. realizacji projektu Talenty XXI wieku, prezentacja oferty
projektu;
>

marzec - czerwiec 2019 r. oraz wrzesień - październik 2019 r. - zajęcia edukacyjne
ukierunkowane na rozwijanie umiejętności społecznych uzdolnionej młodzieży - uczniów
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szkół podstawowych i liceów miasta Białegostoku kształcące m.in. umiejętności
przedsiębiorczości, kreatywnego i twórczego myślenia, samodzielnego rozwiązywania
problemów, wykorzystującego w tym celu eksperyment i inne metody badawcze;
> marzec - czerwiec 2019 r. oraz wrzesień - październik 2019 r. - zajęcia edukacyjnorozwojowe realizowane przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej białostockich uczelni
prowadzone przez pracowników dydaktycznych i naukowych, ukierunkowane na
rozwijanie umiejętności poznawczych szczególnie uzdolnionej młodzieży - uczniów szkół
podstawowych i liceów miasta Białegostoku z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, technicznych i informatycznych;
> październik - listopad 2019 r. - seminarium podsumowujące realizację projektu.
§3
Uczestnicy projektu
1. Projekt skierowany jest do co najmniej 300 uczniów/uczennic.
2. W projekcie może wziąć udział uczeń/uczennica (pod kierunkiem opiekuna - szkolnego
koordynatora ds. realizacji projektu T alen ty X X I w ieku lub rodzica/prawnego opiekuna),
który/a spełnia następujące warunki:
>

jest uczniem/uczennicą klasy VII szkoły podstawowej, a w uzasadnionych przypadkach
klas VI, VIII szkoły podstawowej, III oddziału gimnazjalnego
lub

>

uczniem/uczennicą klas I lub II liceum ogólnokształcącego
i

>

jest uzdolniony/uzdolniona w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych,
humanistycznych, technicznych i informatycznych lub jest zainteresowany/na
rozwijaniem swoich zdolności w tym obszarze oraz jest gotowy/gotowa do podjęcia
samodzielnej pracy badawczej pod kierunkiem pracowników dydaktycznych
białostockich uczelni.
§4
Rekrutacja do projektu

1. Rekrutacja do udziału w projekcie będzie prowadzona stacjonarnie w siedzibie Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok.
2. Rekrutacja rozpocznie się w dniu 25.02.2019 r. i zakończy się w dniu 5.03.2019 r. o godzinie
1530.
3. W przypadku dużego lub niewystarczającego zainteresowania udziałem w projekcie rekrutacja
może być przedłużona lub skrócona. Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie
opublikowana na stronie internetowej www.ckubialystok.pl.
4. Informacja o rekrutacji oraz o projekcie jest dostępna:
> na stronie internetowej realizatora projektu Białostockie Talenty XXI wieku Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku www.ckubialvstok.pl
> w bibliotece Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Ciepła 32, 15-472
Białystok, tel.722 065 665.
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5. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:
> w bibliotece Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Ciepła 32,
15-472 Białystok
>

na stronie internetowej realizatora projektu www.ckubialvstok.pl

5. Zgłoszenia do udziału w projekcie będzie można dokonać składając dokumenty rekrutacyjne
stacjonarnie w bibliotece Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Ciepła 32,
15-472 Białystok.
§5
Kwalifikacja uczestników/uczestniczek projektu
1. Rekrutacja do projektu będzie odbywała się w terminie 25.05.2019 r. - 5.03.2019 r. do
godziny 1530 poprzez złożenie przez szkolnych koordynatorów ds. realizacji projektu Talenty
XXI wieku lub bezpośrednio przez uczniów/uczennice zainteresowanych/zainteresowane
udziałem w projekcie następujących dokumentów rekrutacyjnych:
a) poprawnie i kompletnie wypełniony Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1),
b) oświadczenie uczestnika projektu oraz rodziców/prawnych opiekunów o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku oraz udział
w badaniach ewaluacyjnych i monitoringu projektu B ia ło sto c k ie T alen ty X X I W ieku
(załącznik nr 2).
2. Kandydaci/kandydatki spełniający/e kryteria formalne rekrutacji zakwalifikowani do udziału
w projekcie zostaną powiadomieni za pośrednictwem szkolnych koordynatorów ds. realizacji
projektu Talenty XXI wieku lub rodziców/opiekunów prawnych.
3. O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie uczestnicy/uczestniczki będą poinformowani/e
11 marca 2019 r. za pośrednictwem szkolnych koordynatorów ds. realizacji projektu Talenty
XXI wieku lub rodziców/opiekunów prawnych.
4. Każda szkoła ma możliwość zgłoszenia nie więcej niż 15 uczniów ze szkoły podstawowej
i 15 z liceum na zajęcia edukacyjno-rozwojowe wymienione w punkcie 4. F orm u larza
zg ło sze n io w e g o .

5. W ramach projektu uczeń/uczennica może wziąć udział, co najwyżej w:
> jednym rodzaju zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na rozwijanie przedsiębiorczości
lub umiejętności społecznych (punkt 4.1 Formularza zgłoszeniowego)
oraz
>

dwóch rodzajach zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności
poznawczych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych,
technicznych i informatycznych (punkt 4.2 Formularza zgłoszeniowego).

6. W formularzu zgłoszeniowym uczeń/uczennica dokonuje wyboru, co najwyżej dwóch zajęć
w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i informatycznych (punkt 4.2
Formularza zgłoszeniowego) wskazując preferencje tj. numerem jeden oznaczając te zajęcia,
w których uczeń/uczennica najbardziej chciałby/chciałaby uczestniczyć oraz numerem dwa te,
na których uczniowi/uczennicy zależy w mniejszym stopniu.
7. W przypadku braku możliwości zakwalifikowania ucznia/uczennicy na zajęcia oznaczone
numerem 1, uczeń/uczennica zostaje skierowany na zajęcia oznaczone numerem 2.
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8. Istnieje możliwość udziału ucznia/uczennicy w dwóch rodzajach zajęć edukacyjnorozwojowych (oznaczonych numerami 1 i 2), pod warunkiem dostępności miejsc na określone
zajęcia oraz niepokrywania się terminów wybranych zajęć.
9. Działania rekrutacyjne wyłonią, co najmniej 2 dodatkowych kandydatów/2 dodatkowe
kandydatki na każde zajęcia. Zostaną oni umieszczeni/one na listach rezerwowych oraz
zakwalifikowani do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji lub wykreślenia innych
uczennic/uczniów z listy chętnych.
§6

Warunki udziału ucznia w projekcie
1. Uczeń/uczennica przystępujący/a do projektu ma obowiązek uczestnictwa, w co najmniej
70% zajęć realizowanych w ramach projektu. W przypadku usprawiedliwionej przez
rodzica/prawnego opiekuna nieobecności ucznia/uczennicy na zajęciach dopuszcza się
możliwość absencji większej niż 30% godzin dydaktycznych. W takiej sytuacji o nieobecności
należy poinformować Organizatora projektu Talenty XXI wieku osobiście lub za
pośrednictwem Szkolnego Koordynatora, najpóźniej w dniu zajęć.
2. Warunkiem otrzymania przez ucznia/uczennicę certyfikatu potwierdzającego
w projekcie jest obecność, na co najmniej 70% godzin poszczególnych zajęć.

udział

3. Uczeń/uczennica może zostać wykreślony/a z listy uczestników poszczególnych zajęć
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na pierwszych i drugich zajęciach,
w powyższej sytuacji na listę uczestników zostaje wpisana osoba z listy rezerwowej.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

§8
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników projektu Talenty X X I wieku
jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5, 15-448 Białystok.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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 zwane „RODO”).
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi uczestników projektu Talenty X X I wieku
proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, tel. (85) 651 58 55,
e-mail: iodo@ckubialystok.pl.
3. Dane osobowe uczestników projektu Talenty X X I wieku przetwarzane będą na postawie
art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć w ramach projektu, a także
w celach marketingowych (marketing bezpośredni - art. 6 ust 1 lit. f RODO).
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w projekcie Talenty X X I wieku.
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5. Uczestnikom projektu T a len ty
X X I w ieku, którzy podają dane osobowe
dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej
podstawie przed cofnięciem zgody.
6. Uczestnikom projektu T a len ty X X I w ieku przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników projektu T a len ty X X I w ieku nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Dane uczestników projektu T alen ty X X I w ieku nie będą udostępniane podmiotom
zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. Dane nie będą
przekazywane do państw trzecich.
9. Dane uczestników projektu T a len ty X X I w ieku będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji wyżej określonych celów, jednak nie dłużej niż do 31.12.2019 r.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Białostockie Talenty XXI wieku wchodzi w życie z dniem
12.02.2019 r.
DYREKT /X,
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