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REGULAMIN 

IV EDYCJI PROJEKTU „LEKKI TORNISTER” 

 

I. Nazwa i adres instytucji finansującej Projekt. 

Fundacja ROSA z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-079), ul. Ruska 11/12, zarejestrowana w 

rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000207472, NIP: 7732322126, REGON: 592287129 (w dalszej 

części Regulaminu zwana również jako „Fundacja”). 

 

II. Podmioty uprawnione do ubiegania się o objęcie Projektem. 

Projekt „Lekki Tornister” (w dalszej części Regulaminu zwany również jako „Projekt”) skierowany jest 

do szkół podstawowych w niewielkich miastach (tzn. takich, w których liczba mieszkańców nie 

przekracza 40 tyś.) i wsiach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w których odbywa się nauczanie w 

klasach I - III oraz w tzw. grupach zerówkowych, tj. grupach składających się z dzieci sześcioletnich, 

które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o 

systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572). 

 

III. Cele i założenia Projektu. 

Projekt ma na celu działania prozdrowotne, zmierzające w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu 

wśród najmłodszych podopiecznych. Jednym z problemów, z jakim borykają się dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym, są zbyt ciężkie tornistry. Projekt zakłada wsparcie dla szkół podstawowych 

poprzez wdrożenie programu edukacyjnego z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej wad postawy 

oraz zakup nowoczesnych szafek ze skrytkami na rzeczy tych szkół z przeznaczeniem dla uczniów klas 

I-III, jako forma nagrody dla placówek wykazujących największą inicjatywę i kreatywność w realizacji 

programów promocji zdrowia i profilaktyki schorzeń kręgosłupa. 

 

IV. Procedura ubiegania się o wsparcie w ramach Projektu. 

1. Fundacja skieruje do wybranych szkół podstawowych z małych miejscowości i obszarów 

wiejskich informacje o Projekcie na podstawie uzyskanych od podmiotów trzecich informacji o 

zainteresowaniu przystąpieniem do Projektu przez konkretne szkoły podstawowe, opinii 

podopiecznych Fundacji czy wniosków rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkół 

podstawowych z klas I – III i grup zerówkowych oraz samych szkół podstawowych.  

2. Decyzja o tym na jakim obszarze będzie realizowana poszczególna edycja Projektu zostanie 

podjęta przez Zarząd Fundacji. 

3. W celu ubiegania się o udział w Projekcie „Lekki Tornister” należy skierować do Fundacji 

pisemny wniosek o przystąpienie do Projektu wraz z uzasadnieniem (placówka zainteresowana 

uczestnictwem w Projekcie, która skieruje wniosek do Fundacji zwana będzie w dalszej części 

Regulaminu jako „Wnioskodawca”). We wniosku należy uwzględnić co najmniej: 

a) pełną nazwę i adres szkoły, 
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b) dane personalne dyrektora szkoły, 

c) nr telefonu oraz adres e-mail szkoły, 

d) status miejscowości wraz z podaniem szacunkowej liczby ludności zamieszkującej 

daną miejscowość, 

e) liczbę klas (I-III) wraz z uwzględnieniem tzw. grup zerówkowych, 

f) liczbę uczniów w poszczególnych klasach wraz z wyszczególnieniem dystansu, 

który każde z dzieci pokonuje aby dostać się z miejsca zamieszkania do szkoły. 

Wysyłając wniosek Wnioskodawca jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem i akceptuje zasady w nim wyrażone. 

4. Wnioski kierować należy do Fundacji w formie wiadomości e-mail, wysłanej przez osobę 

upoważnioną do działania w imieniu Wnioskodawcy, na adres wioleta@fundacjarosa.pl w 

terminie do 28 lutego 2015 r. 

5. Do wniosku należy dołączyć skan dokumentacji dot. różnych form realizacji (na przełomie 

ostatnich 3 lat) programów edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki wad postawy w 

podstawie programowej realizowanej w szkole podstawowej. 

6. Dokumentację w wersji papierowej należy przesłać pocztą na adres biura Fundacji (tj. ul. Ruska 

11/12, 50-079 Wrocław) w terminie do 28 lutego 2015 r. 

7. Wybór i kwalifikacja szkół do bieżącej edycji Projektu spośród wniosków, które napłynęły już 

do Fundacji odbędzie się w terminie do 15 marca 2015 r. 

8. Poinformowanie szkół, które pomyślnie przeszły rekrutację nastąpi w formie wiadomości 

e-mail na adres wskazany w zgłoszeniu w terminie do 2 tygodni od dnia zakończenia rekrutacji.  

9. Następnym etapem Projektu będzie przygotowanie i podpisanie przez wytypowaną szkołę - 

Deklaracji przystąpienia do kampanii edukacyjnej „Lekki Tornister” (w dalszej części 

Regulaminu zwany również jako „Kampania”).  

10. Wnioskodawcy obowiązani będą do podpisania Deklaracji przystąpienia do Kampanii w 

terminie do 3 tygodni od dnia zakończenia etapu rekrutacji. 

11. W ramach Kampanii szkoły podstawowe zakwalifikowane do bieżącej edycji Projektu są 

zobowiązane do współpracy z Fundacją w zakresie organizacji na terenie szkoły Kampanii dla 

uczniów klas I-III oraz grup zerówkowych w oparciu o opracowany przez Fundację Scenariusz 

Programu edukacyjnego (Scenariusz Programu edukacyjnego stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu i zwany będzie w dalszej części regulaminu również jako „Scenariusz”). 

 

V. Kryteria oceny wniosków. 

Wnioski poddane zostaną ocenie z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

1. Wielkość miejscowości. 

2. Liczba uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w grupie zerówkowej. 

3. Zdiagnozowane pozostałe wskazania (wady postawy, niepełnosprawność, itp.). 

4. Odległość jaką pokonują uczniowie z miejsca zamieszkania do szkoły. 

5. Dokumentacja dot. realizacji programów edukacji zdrowotnej w podstawie programowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu profilaktyki wad postawy. 

 

VI. Forma wsparcia udzielanego przez Fundację w ramach Projektu. 

mailto:wioleta@fundacjarosa.pl
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Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Fundacja może wesprzeć Wnioskodawcę poprzez dostarczenie 

materiałów dydaktycznych oraz zorganizowanie na terenie szkoły Kampanii w formie programu 

edukacyjnego (obejmującego prelekcję wraz z prezentacją oraz turniej edukacyjny) adresowanego do 

uczniów klas I-III, grup zerówkowych oraz ich rodziców i opiekunów. 

 

VII. Warunki otrzymania wsparcia przez wnioskodawcę. 

1. Wnioskodawca, który wybrany zostanie przez Fundację do udziału w Projekcie zobowiązany 

będzie do podpisania Deklaracji celem przystąpienia do Kampanii. 

2. Wnioskodawca w ramach przystąpienia do Kampanii zobowiązuje się do: 

a) przekazania materiałów dydaktycznych uczestnikom Kampanii (uczniom klas I - III, 

grupom zerówkowym oraz ich rodzicom i opiekunom), 

b) w wypadku, gdy Wnioskodawca posiada stronę internetową, umieszczenia na niej 

logo Fundacji, podlinkowanego do strony www.fundacjarosa.pl, 

c) w wypadku, gdy Wnioskodawca posiada stronę internetową, umieszczenia na niej 

informacji o Projekcie w aktualnościach placówki, 

d) wykorzystywania w celach informacyjnych o prowadzonej Kampanii wyłącznie 

materiałów dostarczonych przez Fundację bądź przez nią zaakceptowanych. 

3. Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia wsparcia wybranemu w ramach Projektu 

Wnioskodawcy w wypadku niepodpisania przez niego Deklaracji przystąpienia do Kampanii w 

wyznaczonym przez Fundację terminie. Termin zostanie wyznaczony w Deklaracji. 

 

VIII. Forma nagrody udzielanej przez Fundację. 

1. Fundacja w ramach Projektu może sfinansować zakup szafek na rzeczy Wnioskodawcy z 

przeznaczeniem dla uczniów klas I-III i grup zerówkowych jako forma nagrody dla uczestników 

Kampanii wykazujących największą inicjatywę, kreatywność oraz skuteczność w realizacji 

programów edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki wad postawy. 

2. Liczba szkół nagrodzonych będzie każdorazowo determinowana wielkością przyznanego 

budżetu dla poszczególnych edycji Projektu. 

3. Przedmiotem oceny będą różnorodne formy realizacji zadań z zakresu profilaktyki skrzywień 

kręgosłupa w ramach programów edukacji zdrowotnej. 

4. Komisja powołana przez Zarząd Fundacji dokona oceny w/w zadań w oparciu o przyjęte 

kryteria oceny, z uwzględnieniem w szczególności: 

a) ich zgodność z tematem Projektu, 

b) ich wartości merytorycznej, 

c) ich wartości dydaktycznej i wychowawczej, 

d) ich oryginalności i kreatywności, 

e) ich estetyki i staranności, 

f) dokonanych przez Fundację analiz na podstawie opracowanych raportów z 

przebiegu każdej Kampanii realizowanej w ramach Projektu. 

5. Przekazanie nagrody odbywać się będzie w formie darowizny rzeczowej dokonanej przez 

Fundację na rzecz Wnioskodawcy.  

6. Wnioskodawca w ramach otrzymanej nagrody zobowiązuje się do: 

a) przekazania materiałów dydaktycznych uczestnikom Kampanii (uczniom klas I - III, 

grupom zerówkowym oraz ich rodzicom i opiekunom), 

http://www.fundacjarosa.pl/
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b) w wypadku, gdy Wnioskodawca posiada stronę internetową, umieszczenia na niej 

logo Fundacji, podlinkowanego do strony www.fundacjarosa.pl, 

c) w wypadku, gdy Wnioskodawca posiada stronę internetową, umieszczenia na niej 

informacji o Projekcie w aktualnościach placówki, 

d) zamieszczania informacji o Projekcie oraz Fundacji w Biuletynach informacyjnych 

Wnioskodawcy, o ile Wnioskodawca prowadzi taki Biuletyn; 

e) w wypadku, gdy Wnioskodawca posiada stronę internetową zamieszczenia foto-

relacji z realizacji Projektu na stronie internetowej Wnioskodawcy; 

f) wykorzystywania w celach informacyjnych wyłącznie materiałów dostarczonych 

przez Fundację bądź przez nią zaakceptowanych. 

 

IX. Osoba kontaktowa do udzielania wyjaśnień w zakresie Projektu. 

Wioleta Pietryszyn – Szef Projektu „Lekki tornister”. 

Email: wioleta@fundacjarosa.pl, tel. 607 222 988. 

 

X. Termin realizacji Projektu. 

Fundacja realizuje Projekt w okresie od stycznia 2015 roku do grudnia 2015 roku. 

 

XI. Zakończenie Projektu przed terminem. 

Fundacja zastrzega sobie prawo do zakończenia realizacji Projektu przed wskazanym w punkcie X 

Regulaminu terminem, bez podania przyczyny. W przypadku zakończenia realizacji Projektu 

informacja ta zostanie ogłoszona na stronie internetowej Fundacji - www.fundacjarosa.pl. 

 

XII. Zmiana regulaminu. 

Zmiana Regulaminu dokonywana jest przez ogłoszenie Regulaminu w zmienionej wersji na stronie 

internetowej Fundacji www.fundacjarosa.pl. 
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