DOBRE PRAKTYKI W DZIAŁANIU
RAD MŁODZIEŻOWYCH
WIZYTA STUDYJNA
Visnes (Norwegia), 5-9.04.2016 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt „Dolnośląski Mechanizm Partycypacji Młodzieży” (zwany dalej „Projektem”), w ramach
którego odbywa się wizyta studyjna, organizowana w dniach 5-9 kwietnia 2016 r. w Visnes w
Norwegii jest realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.
2. Projekt skierowany jest do rad młodzieżowych z terenu Dolnego Śląska oraz Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
3. Organizatorem Projektu jest stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu.
4. Partnerem projektu i gospodarzem wizyty studyjnej jest organizacja Nordisk Institutt for Trening
og Internasjonalt Nettverk z siedzibą w Stavanger.
§2
Uczestnicy projektu
1. W wizycie studyjnej udział weźmie 20 uczestników, reprezentujących rady młodzieżowe
działające na terenie Dolnego Śląska (15 osób) oraz Młodzieżowy Sejmik Województwa
Dolnośląskiego (5 osób).
2. Uczestnicy wizyty studyjnej muszą spełniać wszystkie niżej wymienione warunki formalne:


zamieszkiwać na terenie Województwa Dolnośląskiego,



być radnymi Młodzieżowej Rady z gminy/powiatu położonych na terenie Województwa
Dolnośląskiego lub Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,



być uczniami lub studentami i posiadać ważną legitymację szkolną lub studencką,



nie mieć ukończonych 25 lat (na dzień powrotu z wizyty studyjnej)



posługiwać się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do komunikacji.
§3
Kryteria wyboru uczestników

1. Uczestnicy wizyty studyjnej zostaną wybrani na podstawie oceny nadesłanych formularzy
aplikacyjnych. W przypadku zbliżonej oceny aplikacji pod uwagę mogą być wzięte dodatkowo:
- wynik rozmowy z kandydatem do wyjazdu,
- opinia opiekuna rady.
2. W procesie rekrutacji pod uwagę wzięte zostaną:


plany dalszego wykorzystania rezultatów (zdobytej wiedzy, umiejętności, kontaktów)
wizyty studyjnej w działaniach rady młodzieżowej/MSWD,
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dotychczasowe doświadczenie w działalności w radzie młodzieżowej/MSWD lub (w
przypadku nowo powołanych rad) innej działalności społecznej (w przypadku MSWD
również dotychczasowe działania na rzecz wzmacniania kontaktów z radami
młodzieżowymi),



poziom znajomości języka angielskiego.

3. Pierwszeństwo udziału w wizycie studyjnej mają radni młodzieżowych rad uczestniczących w
pełnym cyklu działań w ramach Projektu.
4. Na podstawie oceny aplikacji sporządzona zostanie lista główna oraz lista rezerwowa. Kandydaci
z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w wizycie studyjnej w wypadku
rezygnacji kandydatów z listy głównej.
§4
Zasady finansowania
1. Organizatorzy w ramach Projektu pokrywają koszty:


transportu z Wrocławia do Visnes i z powrotem (pociąg, bus, samolot),



zakwaterowania i wyżywienia,



programu,



opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami.

2. Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie ubezpieczenie oraz dojeżdżają na miejsce
zbiórki i z powrotem.
3. Uczestników obowiązuje limit bagażu podróżnego, wskazany przez organizatorów. W przypadku
przekroczenia wskazanego limitu, koszty dodatkowego bagażu pokrywa Uczestnik.

§5
Obowiązki uczestnika
1. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w wizycie studyjnej zobowiązany jest do dostarczenia w
wyznaczonym czasie wszelkich dokumentów i potwierdzeń, wskazanych przez Organizatora na
potrzeby organizacji wizyty.
2. Uczestnik ma obowiązek posiadać paszport/dowód osobisty ważny przez 6 miesięcy od daty
wyjazdu.
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:


punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych podczas wizyty,



złożenia podpisu na liście obecności w trakcie wizyty,



bieżącego informowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy
jego udział w wizycie,



zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych
adresowych, paszportowych itp.



wzięcia udziału w całym procesie ewaluacyjnym.
§6
Skreślenie z listy uczestników i rezygnacja z udziału

1. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników wizyty w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wizycie w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o
zakwalifikowaniu go do udziału. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie
zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
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4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wizycie studyjnej, Uczestnik zobowiązany jest do
pokrycia wszelkich kosztów poniesionych dotychczas w związku z jego uczestnictwem w wizycie
oraz rezygnacją.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
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