Skład Komisji Rekrutacyjnej:
• Prezes Zarządu Klubu Sportowego Qumple – Marcin Garsztka
• Członek zwyczajny Klubu Sportowego Qumple – Edyta Koper
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego Qumple –
Aleksandra Rowińska

1. Kandydatem na uczestnika może być każdy uczeń klas 1-3 szkoły
podstawowej znajdującej się na terenie miasta Gdańska.
2. Kandydat na uczestnika zgłaszany jest przez rodzica lub opiekuna
prawnego, najpóźniej do dnia 31 maja 2018 r. (liczy się data wpłynięcia
zgłoszenia do Klubu Sportowego Qumple – data dostarczenia przesyłki
pocztowej lub data otrzymania maila).

Wraz z formularzem

zgłoszeniowym (zał. 1) należy dostarczyć kopie lub skany dyplomów
potwierdzających osiągnięcia ucznia w konkursach przedmiotowych lub
zawodach sportowych. Dokumenty rekrutacyjne przyjmuje oferent – Klub
Sportowy Qumple.
3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru uczestników - 10 uczniów klas 1-3
(5 dziewcząt i 5 chłopców). Klasyfikacja tworzona jest na podstawie
punktacji określonej poniżej:

Punktacja za konkursy* o tematyce naukowej i zawody** sportowe dla klas 1 -3:
l.p Kryteria przyznawania

Ilość punktów

punktów
1

Finalista konkursu* lub

30

zawodów** na poziomie
międzynarodowym
2

Finalista konkursu* lub

20

zawodów** na poziomie
ogólnopolskim
3

Finalista konkursu* lub

10

zawodów** na poziomie
wojewódzkim
4

Finalista konkursu* lub

3

zadowów** na poziomie
gminnym lub miejskim
*konkurs - pojęcie szeroko rozumiane jako konkurs związany z tematyką matematyczno –
przyrodniczą, powiązany z przedmiotami takimi jak matematyka, przyroda, informatyka jak
również biologia, chemia, fizyka. Punktowane będą wyniki z konkursów z roku szkolnego
2016/2017 jak również 2017/2018.
**zawody - pojęcie szeroko rozumiane jako wszelkie zawody sportowe indywidualne lub
zespołowe. Punktowane będą wyniki z zawodów z roku szkolnego 2016/2017 jak również
2017/2018.

4. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu (zał. 1) przygotowanym przez
Klub

Sportowy

Qumple

dostępnym

na

stronie

internetowej

www.qumple.pl (dział sekcje sportowe -> zakładka „Z ostatniej chwiluni!”.
Uzupełniony formularz wraz z kopiami wymaganych dokumentów należy
wysłać pocztą na adres: Klub Sportowy Qumple ul. Jaśminowy Stok 65/21,
80-177 Gdańsk lub w formie skanu dokumentów na adres mailowy
kontakt@qumple.pl
5. Komisja rekrutacyjna na podstawie nadesłanych zgłoszeń przygotuje listy
rankingowe, oddzielne dla dziewcząt i chłopców. Do wspólnej zabawy
podczas obozu zaprosimy najwyżej sklasyfikowanych 5 dziewcząt i 5
chłopców.
6. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 8 czerwca 2018 r. na
stronie internetowej www.qumple.pl w dziale sekcje sportowe -> zakładce
„Z ostatniej chwiluni!”.
Kandydaci którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w obozie zostaną
dodatkowo poinformowani mailowo i/lub telefonicznie.
7. Regularna cena obozu wynosi 1799 zł. Dopłata do wypoczynku za
uczestnika przez Rodzica/Opiekuna prawnego wynosi 500 zł, pozostała
kwota pochodzi z dofinansowania. Dopłata w wysokości 500 zł powinna
być dokonana przelewem na dane: Klub Sportowy Qumple, ul. Jaśminowy
Stok 65/21, 80-177 Gdańsk, RAIFFEISEN: 75 1750 0012 0000 0000 3558
6792, w tytule płatności : imię i nazwisko uczestnika, Obóz Letni Qumple
2k18.

8. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego z udziału w obozie, kolejna
osoba z listy rankingowej zostanie poinformowana o możliwości
skorzystania z dofinansowania do wyjazdu na obóz letni Qumple.
9. Rodzice/opiekunowie prawni zakwalifikowanych kandydatów mają czas
na dopełnienie formalności związanych z wzięciem udziału dziecka w
obozie (dostarczenie karty kwalifikacyjnej uczestnika, dokonanie dopłaty)
do 22 czerwca 2018. Nie dotrzymanie powyższych terminów będzie
traktowane jako rezygnacja z dofinansowania i wyjazdu na obóz Qumple.

