
 

Regulamin projektu 

 

„4 STADIONY w 4 MIESIĄCE” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „4 Stadiony w 4 Miesiące”. 

2. Projekt realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego  

w Żyrardowie. 

3. Koordynatorem projektu jest 

Michał Ciecharowski - nauczyciel wychowania fizycznego  

Małgorzata Gałęziowska - nauczyciel geografii.  

3. Projekt realizowany jest od 29 lutego 2012 roku do 31 maja 2012 roku. 

§ 2 

Założenia projektu 

1. Celem ogólnym projektu jest: 

 edukacja do kulturalnego odbioru widowiska sportowego, 

 zwiększenie aktywności sportowej uczniów,  

 popularyzacja piłki nożnej i zasad fair play, 

 promocja 4 stadionów EURO 2012 i ich osiągnięć jako organizatorów imprez 

masowych, 

 wspieranie dążeń młodzieży do chronienia i poszanowania praw człowieka poprzez: 

-  uczenie rozumienia różnorodności kultur i znajdowania ich wspólnych wartości, 

-  rozbudzanie potrzeby przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii w sporcie i w życiu, 

 zapoznanie z historią i teraźniejszością Mistrzostw Europy, 

 poznanie walorów turystycznych i dziedzictwa kulturowego  miast gospodarzy Euro 

2012, w szczególności Warszawy, Poznania, Wrocławia i Gdańska. 

2. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują: 

a) zwiedzanie stadionów, 

b) uczestnictwo w meczach w roli kibica, 

c) zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych miejsc w miastach gospodarzy EURO 2012, 

d) panele dyskusyjne z polskimi legendami piłki nożnej, 

e) nocleg, 

d) wyżywienie, 



f) ubezpieczenie NNW 

g) przejazd autokarem do miejsca pobytu.  

3. Działania będą odbywały się na terenie szkoły jak również na terenie miast gospodarzy 

EURO 2012 . 

§ 3 

Zasady uczestnictwa 

1. Rekrutację uczestników projektu prowadzą koordynatorzy. 

2. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie według kryterium – kolejności 

zgłoszeń. 

4. Procedura rekrutacji obejmuje złożenie: 

- zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział ucznia w projekcie (załącznik 1), 

- oświadczenia, że stan zdrowia dziecka umożliwia udział w projekcie (załącznik 1), 

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu oraz publikację 

zdjęć w prasie i na stronie internetowej szkoły (załącznik 2), 

5. Koszty uczestnictwa w projekcie pokrywają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

2. Organizator powołuje koordynatorów projektu Michała Ciecharowskiego 

michal.ciecharowski@lo.zyrardow.edu.pl, Tel 600-725-594 oraz Małgorzatę 

Gałęziewską, malgorzatagaleziewska@wp.pl, Tel. 691-369-426  

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Projektu.  

4. Oryginał regulaminu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.  

5. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

UWAGA: aroganckie i niesportowe zachowanie uczestników powoduje automatycznie 

dyskwalifikację i wykluczenie z projektu. 

 

 

 Koordynatorzy: 

 Michał Ciecharowski 

 Małgorzata Gałęziewska 

 

mailto:michal.ciecharowski@lo.zyrardow.edu.pl
mailto:malgorzatagaleziewska@wp.pl


Załącznik 1 

Projekt „4 STADIONY w 4 MIESIĄCE” - program wspierania dążeń młodzieży do chronienia i 

poszanowania praw człowieka poprzez uczenie rozumienia różnorodności kultur i znajdowania ich wspólnych 

wartości oraz  

rozbudzanie potrzeby przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii w sporcie i w życiu. Program ma również na celu 

edukację do kulturalnego odbioru widowiska sportowego oraz popularyzacje zasad fair play. 

 

WYPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI  LITERAMI 

Imię nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………...  

Adres rodzica/opiekuna prawnego .............................................................................  

Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów...............................................................  

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA 

W PROJEKCIE 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka………...................................................... 

                                                                                                                      ( imię i nazwisko dziecka)  

w projekcie pn.  „4 Stadiony w 4 Miesiące – program wspierania dążeń młodzieży do 

chronienia i poszanowania praw człowieka poprzez:  

-  uczenie rozumienia różnorodności kultur i znajdowania ich wspólnych wartości,  

-  rozbudzanie potrzeby przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii w sporcie i w życiu”. 

Program ma również na celu edukację do kulturalnego odbioru widowiska sportowego oraz 

popularyzacja zasad fair play. 

1. Potwierdzam prawidłowość informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym dziecka.   

2. Jestem  świadomy/a, iż moje dziecko uczestnicząc w projekcie zobowiązane jest do 

przestrzegania  

Regulaminu uczestnictwa w projekcie.  

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki z Regulaminu uczestnictwa  

w projekcie.  

4. Oświadczam,  że stan zdrowia dziecka nie wykazuje przeciwwskazań do udziału  

w zajęciach lekcyjnych/warsztatach/zajęciach indywidualnych/wyjazdach. 

Realizator odpowiada za bezpieczeństwo dziecka wyłącznie w trakcie zajęć.    

                                                                                     

.............................................................................................   

        data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekun 



Załącznik 2 

 

 Wyrażam zgodę , na opublikowanie imienia, nazwiska, mojego dziecka  

………..................................................................... w materiałach Organizatora i wybranych 

przez niego mediach. 

 Wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć mojego dziecka z udziału w projekcie  

„4 STADIONY w 4 MIESIĄCE”  w mediach i materiałach organizatora.  

 

.............................................................................................   

        data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekun 

 


