REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Kryminalne zagadki Kampusu UwB”
§1
Informacje o projekcie

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ramowe zasady i warunki uczestnictw w
projekcie „Kryminalne zagadki Kampusu UwB”.
2. Projekt „Kryminalne zagadki Kampusu UwB” nr POWR.03.01.00-00-C040/16 jest realizowany
przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III.
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie
wyższym.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4. Projekt był realizowany w okresie od 01.08. 2017 do 30.06.2019 roku. Projekt był realizowany w
dwóch edycjach: 2017/2018, 2018/2019 oraz trzecia edycja: 2019/2020.
5. Celem głównym projektu „Kryminalne zagadki Kampusy UwB” jest podniesienie kompetencji
komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania
problemów oraz działania innowacyjnego w grupie 144 zaangażowanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego uczniów Liceów Ogólnokształcących i Techników w
realizację dwóch niekonwencjonalnych modułów zajęć dydaktycznych obejmujących sposoby i
metody rozbudzania ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy przy wykorzystaniu
zasobów Uniwersytetu w Białymstoku do końca czerwca 2019 roku.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.
7. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Biologii
Ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok, Pokój nr 1011 lub 2044
Godziny otwarcia: pon. — pt. 7.30-15.30 Telefon: (85) 738 8030, (85) 738 8434
Email: kryminalnezagadki@uwb.edu.pl
§2
Charakter wsparcia realizowany w projekcie
W ramach Projektu zaplanowano następujące działania skierowane do uczniów:
1.
I Moduł edukacyjny: „Zagadka kryminalna”
a) Wprowadzenie do Zagadki Kryminalnej - 7h
➢
podstawowe prawa: kwestie procesowe i kryminalistyczne, źródła dowodowe, ślady
kryminalistyczne, zasady przygotowywania opinii kryminalistycznych,
➢ budowanie i weryfikacja wersji kryminalistycznych z elementami matematyki i przy
wykorzystaniu metody problemowej.
b) Wizja lokalna miejsca przestępstwa - 7h
➢ wyznaczenie obszaru poszukiwania śladów i dowodów popełnionego przestępstwa na
podstawie opisu przebiegu zdarzeń,
➢ badanie odcisków palców i identyfikowania ofiar na podstawie implantów przy zastosowaniu
geometrii oraz określenie na modelach trójwymiarowych „obiektów”.
2.
II Moduł edukacyjny: „Młodzi agenci w laboratoriach Instytutów Biologii i Chemii”

a) Zajęcia laboratoryjne w Instytucie Biologii - 18h
Uczestnicy wykonają analizy:
➢
Daktyloskopie i włosów
➢
Mikrobiologiczną i toksykologiczną
➢
Grup krwi denata i podejrzanych
➢
DNA
b) Zajęcia laboratoryjne w Instytucie Chemii - 15h
Uczestnicy wykonają analizy:
➢
odcisków palców i odcisków butów
➢
chromatograficzne pomadek kolorowych
➢
związków, rozszyfrowanie wzorów
➢
środków odurzających i związków toksycznych
c) Rozwiązanie Zagadki Kryminalnej - 2h
Na koniec zajęć laboratoryjnych uczestnicy projektu w oparciu o przeprowadzone analizy i
badania, przedstawią publicznie własne rozwiązania Zagadki i wygłoszą publicznie mowę
końcową przed Sądem.
§3
Beneficjenci projektu
1. Projekt skierowany jest do 144 (72K i 72M) uczniów Liceów Ogólnokształcących i Techników z
województwa podlaskiego oraz 72 osób w ramach 3 edycji jako trwałość projektu.
2. W projekcie może wziąć udział osoba, która jest osobą bierną zawodowo, uczącą się (uczeń) w jednym z
Liceów Ogólnokształcących lub Techników z województwa podlaskiego.
3. Ilekroć w Regulaminie lub w Karcie zgłoszeniowej do Projektu jest mowa o:
1) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o wsparcie w ramach Projektu oraz osobę
zakwalifikowana i biorącą udział w Projekcie;
2) Osobie biernej zawodowo - należy przez to rozumieć osobę, która w danej chwili nie tworzy zasobów
siły roboczej tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna m.in. uczeń;
3) Osobie pracująca - należy przez to rozumieć osobę w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za
którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca
zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę,
urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie;
4) Migrancie, osobie obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane
takie jak Romowie) – należy przez to rozumieć Cudzoziemców na stale mieszkający w danym państwie,
obywateli obcego pochodzenia lub obywateli należących do mniejszości, przy czym:
a) Zgodnie z prawem krajowym
- mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska,
słowacka, ukraińska, żydowska.
- mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.
b) osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa,
bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co
najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
5) Osobie żyjącej w gospodarstwie domowym bez osób pracujących - należy przez to rozumieć
Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie
pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo.

6) Gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć jednostkę (ekonomiczną, społeczną), której
członkowie:
- posiadają wspólne zobowiązania
- dzielą wydatki domowe lub codzienne potrzeby
- wspólnie zamieszkują.
Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi
(niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np.
mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem
domowym nie jest gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo
prywatnych); przede wszystkim szpitale, domy opieki dla osób starszych, więzienia, koszary wojskowe,
instytucje religijne, szkoły z internatem, pensjonaty, hotele robotnicze itp. Kategoria obejmuje aktualną
sytuację uczestnika lub - w przypadku braku informacji - sytuację z roku poprzedzającego moment
rozpoczęcia udziału w projekcie.
7) Osobie żyjącej w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu -dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne
zawodowo oraz mieszkają z rodzicem.
8) Osoba dorosła należy przez to rozumieć osobę w wieku powyżej 18 lat.
9) Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - o pojęcie Bezdomność i
wykluczenie mieszkaniowe należy rozumieć zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia
mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy
wykluczenia mieszkaniowego:
a) Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
b) Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla
kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale,
instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
c) Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby
zagrożone przemocą)
d) Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie
te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.
10) Osoba z niepełnosprawnościami - Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr
127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia
§4
Rekrutacja do projektu
1.
2.
3.

Za rekrutację 144 uczestników odpowiada Partner Projektu - Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego oraz 72 uczestników /uczestniczek w 3 edycji w ramach trwałości projektu.
Informacja o rekrutacji dostępna będzie w sekretariatach Liceów Ogólnokształcących i Techników z
województwa podlaskiego, na stronie projektu i Podlaskiej Platformie Edukacyjnej (PPE).
Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch edycjach w okresie: wrzesień 2017 i wrzesień 2018 początek roku szkolnego oraz wrzesień 2019 w ramach 3 edycji – zachowanie trwałości projektu.

4.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zorganizuje na początku IX.2017 i IX.2018 na
terenie Kampusu UwB Festiwal ciekawości, na którym młodzież szkolna będzie mogła realizować
interaktywne doświadczenia biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, informatyczne i
zapozna się ze szczegółami oferty projektu.
5. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów przewidziano dodatkowe ogłoszenia, spotkania z
uczniami na godz. wychowawczych.
6. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem polityki równości płci i równości szans i
niedyskryminacji, przy założeniu bezwzględnego pierwszeństwa dla osób z niepełnosprawnością.
7. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, uczestnicy będą zgłaszać się dobrowolnie i w jej wyniku do
projektu zakwalifikowanych zostanie 144. Na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona
zostanie lista rezerwowa.
8. Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem strony internetowej projektu.
9. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność formularzy aplikacyjnych (zgłoszeń
elektronicznych)złożonych przez stronę internetową projektu.
10. Formularz aplikacyjny dostępny będzie na stronie www projektu.
11. Zgłoszenie traktowane będzie jako wiążące w momencie dostarczenia oryginału Karty zgłoszeniowej
do siedziby Biura Projektu lub biura Partnera Projektu. Niedostarczenie wyżej wymienionych
dokumentów będzie skutkowało skreśleniem Kandydata/ki z listy zgłoszeniowej.
12. Karta zgłoszeniowa dostępna będzie w Biurze Projektu, w biurze Partnera Projektu oraz na stronie
internetowej projektu.
13. Etapy rekrutacji w ramach każdej edycji projektu:
• Etap I – uczniowie zainteresowani uczestnictwem w Projekcie wypełnią formularz
aplikacyjny do projektu i prześlą na adres: kryminlanezagadki@uwb.edu.pl
• Etap II – na podstawie złożonych formularzy aplikacyjnych utworzona zostanie lista
rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami). Na jej podstawie powstaną lista Uczestników
projektu oraz lista rezerwowa. W terminie 1 dnia roboczego od daty zakończenia rekrutacji
uczniowie zostaną poinformowani (w sposób mailowy) o wynikach rekrutacji do projektu i
wezwani do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej
• Etap III – w terminie 4 dni roboczych od poinformowania o wynikach rekrutacji uczniowie
znajdujący się na liście Uczestników Projektu zobowiązani są wypełnić i dostarczyć do biura
Projektu:
- Kartę zgłoszeniową (możliwa do pobrania ze strony internetowej projektu lub w siedzibie biura
Projektu) w formie papierowej.
- dokumenty potwierdzające udział w Projekcie dostępne w siedzibie biura Projektu w formie
papierowej.
W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują
się kolejni uczniowie z listy rezerwowej.
14. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów przewidziano dodatkowe ogłoszenia i rozmowy.
§5
Kwalifikacja uczestników do projektu
1.

2.

Kwalifikacja uczestników do projektu będzie odbywała się na podstawie złożonych przez
beneficjentów dokumentów rekrutacyjnych, tj. Kart zgłoszeniowych oraz pozostałych
dokumentów potwierdzających udział w Projekcie.
O zakwalifikowaniu do Projektu (lista podstawowa) będą decydować następujące kryteria:
1) kolejność formularzy aplikacyjnych przesłanych na e-mail: kryminlanezagadki@uwb.edu.pl

2) złożenie poprawnej i kompletnie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej oraz pozostałych
dokumentów potwierdzających udział w projekcie;
3) określone w § 3 – Uczestnikiem może być osoba spełniająca warunki określone w § 3 ust. 13 niniejszego regulaminu;
4) liczba uczestników określona w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu;
5) bezwzględne pierwszeństwo będą miały osoby z niepełnosprawnością;
3.

4.
5.

W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne przewyższy zakładaną liczbę
utworzone zostaną listy rezerwowe według ww. kryteriów. Osoby te będą kwalifikowane w
przypadku rezygnacji osób z list podstawowych.
Kryteria rekrutacyjne realizować będą politykę równości płci i równości szans i niedyskryminacji.
W przypadku uczestnictwa w projekcie osób niepełnoletnich wszystkie dokumenty rekrutacyjne
oraz deklaracje udziału w projekcie podpisane powinny być przez rodzica osoby niepełnoletniej
lub jej opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny podpisując ww. dokumenty wyraża zgodę
na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w projekcie.
§6
Warunki uczestnictwa w projekcie

1.
2.
3.
4.

5.

1.
2.

Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie zostanie powiadomiony w terminie 1 dnia
roboczego od zakończenia rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie ma obowiązek podpisania Karty zgłoszeniowej
oraz uczestniczenia w wybranych formach wsparciach.
Dla uczestników projektu przewidziane są następujące formy wsparcia opisane w § 2 niniejszego
regulaminu.
Osoby uczestniczące w projekcie mają prawo do:
• wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu,
• bezpłatnego udziału w projekcie.
Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązują się do:
• zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu,
• regularnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem - udział w usługach zaplanowanych w ramach Projektu jest obowiązkowy,
• potwierdzania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez
każdorazowe złożenie własnoręcznie podpisu na liście obecności lub innych dokumentach,
• bieżącego informowania Koordynatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy
udział w projekcie, w tym poinformowania Koordynatora o rezygnacji z uczestnictwa w
Projekcie (w formie pisemnej),
• wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych dotyczących realizacji projektu,
• udziału w badaniu ewaluacyjnym po zakończeniu udziału w projekcie.
§7
Warunki rezygnacji z udziału w projekcie
Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie oświadczenia przez uczestnika projektu w formie pisemnej.
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej wyłącznie w przypadku, gdy:

3.

• rezygnacja zgłoszona zostanie do Koordynatora Projektu do 7 dni przed rozpoczęciem udziału w
pierwszej formie wsparcia – preferowana forma pisemna, bez konieczności dokumentowania
powodu rezygnacji,
• rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie udziału w jakiejkolwiek formie wsparcia została
zgłoszona do Koordynatora w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny
powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja taka jest usprawiedliwiona ważnymi
powodami osobistymi lub zawodowymi (np. choroba, inne istotne powody zaakceptowane
przez Koordynatora).
Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników w przypadku
naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności
w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, pracodawcy lub pracownika biura
projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu.
§8
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

4.

Regulamin obowiązuje przez okres trwania realizacji projektu.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa
krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Regulamin po zmianie wiąże
Uczestników d dnia następnego po dniu, w którym informacja o zmianie została opublikowana na
stronie www Projektu.
Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

