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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Mazowieckiej Grupie Biegowej 

 w ramach Projektu pn.: „Mazowiecka Akademia Biegacza”  

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki  

w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” 

 

§ 1 

1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 

a) Projekt – projekt pn.: „Mazowiecka Akademia Biegacza”, 

b) Grupa – zadanie w ramach „Mazowieckiej Akademii Biegacza” pod nazwą 

„Mazowiecka Grupa Biegowa”, 

c) Uczelnia – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, 

d) Uczestnik Projektu – student/ka lub pracownik Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku, 

e) Biuro Projektu –  pok. B208 w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku,  

Pl. Dąbrowskiego 2, e-mail: s.dymek@mazowiecka.edu.pl 

 

§ 2 

Informacje ogólne: 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w Mazowieckiej Grupie 

Biegowej w ramach Projektu pn.: „Mazowiecka Akademia Biegacza”, 

realizowanego przez Mazowiecką Uczelnię Publiczną w Płocku. 

2. Projekt realizowany jest w okresie: 01.12.2021 r.– 30.11.2023 r. Okres realizacji  

za zgodą Ministerstwa Edukacji i Nauki może ulec zmianie.   

 

§ 3 

Przewidziane formy wsparcia 

Mazowiecka Grupa Biegowa zakłada następujące formy wsparcia: 

1. Wspólne spotkania biegowe pod okiem dyplomowanego trenera, średnio dwa razy  

w miesiącu. 

2. Sfinansowanie opłat startowych oraz wyjazdów na zawody sportowe. 

3. Sfinansowanie zakupu odzieży sportowej dla uczestników Grupy. 
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§ 4 

Uczestnicy Projektu 

1. Projekt przewiduje udział 30 osób w Mazowieckiej Grupie Biegowej. Osobami 

uprawnionymi są studenci oraz pracownicy (umowa o pracę, umowa zlecenie) 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

2. O zakwalifikowaniu do Grupy decyduje kolejność zgłoszeń.   

3. W przypadku zapełnienia limitu miejsc pozostałe osoby spełniające kryteria stanowią 

listę rezerwową.  

 

§ 5 

Proces rekrutacji  

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.  

2. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 31.12.2021 r. do wyczerpania limitu 

wolnych miejsc w Grupie. 

3. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, 

zawierający następujące dane: 

− imię i nazwisko 

− datę urodzenia 

− rok i kierunek studiów 

− rozmiar odzieży sportowej 

− adres e-mail 

− numer kontaktowy. 

Dodatkowo formularz będzie posiadał możliwość zaznaczenia następujących klauzul: 

− zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

− oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zajęciach i zawodach 

sportowych 

− oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Grupy. 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości uczestniczenia w Projekcie. 
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§ 6 

Zasady uczestnictwa  

 

1. W ramach Mazowieckiej Grupy Biegowej zaplanowano następujące formy 

aktywności: 

a) Udział w zajęciach sportowych pod okiem dyplomowanego trenera. Zajęcia 

odbywać się będą średnio dwa razy w miesiącu. W okresie zimowym treningi 

odbywać się będą w obiektach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. 

Gałczyńskiego 28, Płock (siłownia/sala sportowa). Uczelnia zapewnia szatnię  

i sanitariaty. Zgodnie z założeniami projektu, część zajęć może odbywać się w innych 

miejscach. O zmianach Uczestnicy Grupy będą informowani z min. 7-dniowym 

wyprzedzeniem. 

b) Udział w zawodach sportowych. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do udziału  

w brawach „Mazowieckiej Akademii Biegacza” minimum dwa razy w ciągu trwania 

projektu. Harmonogram startów będzie ustalany z miesięcznym wyprzedzeniem. 

Opłatę wpisową oraz transport na zawody zapewnia Uczelnia w ramach finansowania 

Projektu. 

2. Uczestnikom Grupy przysługuje odzież sportowa: dres (bluza i spodnie) oraz 

koszulka startowa 

3. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do noszenia odzieży sportowej w trakcie 

zawodów sportowych, w których uczestniczą w ramach Mazowieckiej Grupy 

Biegowej. 

4. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z udziału w Projekcie uczestnika Projektu na 

jego miejsce zostaną zrekrutowane kolejno osoby znajdujące się na liście rezerwowej 

lub zostanie ogłoszony dodatkowy nabór, o ile pozwoli na to stopień realizacji 

Projektu. 

5. Skreślenie z listy studentów lub utrata statusu pracownika Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku są tożsame z rezygnacją  uczestnika z udziału w Projekcie. 

 

§ 7 

Grupy  

Uczestnicy Mazowieckiej Grupy Biegowej wyrażając zgodę na udział w Projekcie mają 

obowiązek: 

a) wypełniania/podpisywania wymaganych dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, w tym m.in. list obecności, zgłoszeń na zawody sportowe, itp, 

b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 
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c) utrzymania statusu pracownika lub studenta Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

przynajmniej do momentu zakończenia udziału w min. dwóch imprezach 

sportowych w barwach Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, 

d) w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przed spełnieniem kryterium 

udziału w min. dwóch imprezach sportowych w barwach Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej Uczestnik jest zobowiązany zwrotu kosztów odzieży sportowej 

wskazanej § 3 w pkt. 3. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Jedną z form dokumentowania realizacji wsparcia oraz realizacji działań 

informacyjno-promocyjnych jest dokumentacja fotograficzna. Uczestnicy Projektu 

przyjmują do wiadomości, że dokumentacja ta nie narusza ich dóbr osobistych  

i zostanie wykorzystana wyłącznie do dokumentowania, promocji i komunikacji  

w ramach Projektu. 

2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że biorą udział w Mazowieckiej Grupie 

Biegowej na swoją odpowiedzialność. Oświadczają, że nie mają żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wytrzymałościowych. Są 

świadomi swojego stanu zdrowia. Na własną odpowiedzialność przystępują do zajęć 

w ramach Mazowieckiej Grupy Biegowej. Ponoszą pełną odpowiedzialność za udział 

w powyższych zajęciach oraz w zawodach sportowych. Przyjmują do wiadomości, że 

trener oraz koordynator projektu nie ponoszą odpowiedzialności za odniesione 

ewentualne kontuzje i uszczerbki na zdrowiu powstałe podczas realizacji projektu. 

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia Regulaminu należy przekazać Kierownikowi  

Projektu do biura Projektu. 

4. Mazowiecka Uczelnia w Płocku zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany  

w niniejszym Regulaminie. 

 


