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Inicjatorem i 

organizatorem 

projektu edukacyjno-

profilaktycznego „Filmowanie to 

nie nałogów szukanie” jest 

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika”. Projekt jest finansowany przez Urząd 

Miasta Zamość.   

Zasady uczestnictwa w projekcie  

1. Projekt jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 

oraz ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest miasto 

Zamość.   

2. W ramach projektu realizowane będą zajęcia w dwóch turach po 20 osób:   

• 60 h zajęć z robotyki,   

• 10 h zajęć z komunikacji,  

• 4 h zajęć z bph,  2 h zajęć z pedagogiem,  

• 12 h zajęć z wiedzy historycznej 

3. Rekrutacja uczestników będzie odbywała się w siedzibie Stowarzyszenia  

„Przyjaciół Ekonomika” w Zamościu przy ul. Łukasińskiego 8 w terminie:   

•  od 03 września do 15 września 2018r.,   

4. O zakwalifikowaniu ucznia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń oraz 

pozytywna opinia wychowawcy oddziału.   

5. Warunkiem zakwalifikowania ucznia do projektu jest poprawne 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go  

Zadanie publiczne wspierane przez Miasto Zamość z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym –  

realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży promujących 

życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych.   

Realizator: Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika.”  
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w ustalonym terminie (pkt.3) do siedziby Stowarzyszenia (sekretariat  

ZSP Nr1 w Zamościu, ul. Łukasińskiego 8).  

6. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projektu zostanie 

opublikowana w dniu 15.09.2018r, na stronie internetowej ZSP Nr 1 w 

Zamościu oraz Stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika”.  

7. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia „Przyjaciół 

Ekonomika” dla I tury w okresie od września do grudnia 2018r.,. wg 

ustalonego harmonogramu, zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami 

uczestników.   

8. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia oraz nagrody.   

9. Udział w zajęciach jest bezpłatny – uczestnicy nie ponoszą żadnych 

kosztów.  

10. Dane osobowe uczestników projektu, będą przetwarzane zgodnie z 

warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) przez organizatora 

projektu. Podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża zgodę na ich 

przetwarzanie. Administratorem danych osobowych uczestników projektu 

jest Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika”. Uczestnikowi przysługuje 

prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.   

11. Uczestnicy warsztatów zgłaszając się do udziału w projekcie akceptują 

niniejszy Regulamin Projektu.  
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