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Regulamin uczestnictwa  
w zadaniu publicznym z zakresu pomocy społecznej  

„Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym” 

dofinansowanym ze środków Wojewody Łódzkiego 
 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

  
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w realizacji zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób 

w wieku emerytalnym” dofinansowanego ze środków Wojewody Łódzkiego. 

2. Realizatorem projektu jest Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego”. 

3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących 

przedsięwzięcia pozostaje w gestii Fundacji „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego”. 

 

 

§2  

Założenia projektu 
 

1. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym – 

mieszkańców powiatu poddębickiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

2. Do celów szczegółowych zadania należy zaliczyć m.in.: pobudzenie aktywności 

osób starszych, poprawę sprawności fizycznej 50 – osobowej grupy uczestników 

projektu, wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami zadania, integrację 50 – 

osobowej grupy uczestników, nawiązanie nowych kontaktów,  poszerzenie wiedzy z 

zakresu estetycznego przygotowania i prezentowania potraw z owoców i warzyw, a 

także uświadomienie jak ważną rolę w życiu człowieka stanowi racjonalne 

odżywianie.  

3. Termin realizacji zadania: 01.08.2017 r. – 31.12.2017r.  

4. Program projektu obejmuje: 

a)  zajęcia nordic walking – godzinne zajęcia odbywające się na terenie Poddębic, 

raz w tygodniu w terminie od  21.08. – 09.10.2017r., 

b) zajęcia gimnastyczne – godzinne zajęcia odbywające się w Poddębicach, raz  

w tygodniu w terminie od 16.10 – 04.12.2017r., 

c) wyjazd do EC1+Planetarium do Łodzi w miesiącu wrześniu 2017r., 

d) konsultacje dietetyczne w terminie 28.09.2017r., 

e) warsztaty z carvingu w miesiącu październiku 2017r., 

f) wyjazd do teatru w miesiącu listopadzie 2017r., 
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g) Gala Aktywnego Seniora, na którą zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy 

projektu zaplanowana jest na 15.12.2017r. 

5. Realizator projektu zastrzega możliwość zmiany terminów poszczególnych działań 

projektu. 

§3  

Zasady rekrutacji 
 

1. Rekrutacją uczestników projektu zajmuje się Fundacja „Inicjatywy Powiatu 

           Poddębickiego”.  

2. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do 

dostarczenia wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do siedziby Fundacji, ul. 

Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, piętro I, pokój 112 .  

3. Procedura rekrutacji odbywać się będzie od 01.08. – 11.08.2017r.  

4. Liczba uczestników projektu jest ograniczona, w związku z powyższym podczas 

rekrutacji liczyć się będzie kolejność zgłoszenia. 

 

§4 

Warunki uczestnictwa w projekcie 
 

1. W projekcie mogą uczestniczyć mieszkańcy z terenu powiatu poddębickiego, 

którzy: 

- ukończyli 60 rok życia, 

- złożą poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia, deklarując tym samym, iż stan 

zdrowia pozwala na uczestnictwo w projekcie, 

- dostarczą wymagane karty zgłoszenia w określonym w §3 pkt. 3 terminie.  

 

2. W przypadku większej ilości zainteresowanych uczestnictwem w projekcie: liczy 

się kolejność zgłoszenia.  

3. Realizator projektu zapewnia wszystkim uczestnikom projektu ubezpieczenie od 

następstw    nieszczęśliwych wypadków. 

4. Uczestnicy zrzekają się jednak prawnego lub zwrotnego dochodzenia od 

organizatora roszczeń w wyniku wypadku lub szkody związanej z uczestnictwem w 

projekcie nieobjętych polisą ubezpieczeniową NNW. 

 

 

§5 

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 
 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 
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- nieodpłatnego udziału w projekcie, 

- otrzymywania informacji związanych z realizacją harmonogramu projektu, 

- zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 

2. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

- zapewnienia we własnym zakresie kijków do nordic walking oraz mat 

gimnastycznych niezbędnych do zaplanowanych w ramach projektu zajęć.  

- aktywnego i systematycznego udziału w działaniach projektowych, 

- potwierdzenia swojej obecności na każdych zajęciach wchodzących w skład 

projektu, w formie złożenia podpisu na liście obecności przygotowanej przez 

Fundację, 

- bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze 

uczestnictwo w projekcie.  

 

§6 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 
 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko z przyczyn natury zdrowotnej 

oraz innych, uzasadnionych przyczyn losowych. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu  

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.  

 

§7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania niniejszego regulaminu. 

2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez 

Fundację „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego”. 

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

4. Uczestnicy projektu wyrażają zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe 

utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji 

zadania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium przez organizatora 

wyłącznie w celu informacji i promocji. 

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 

decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 

uczestnika od jego przestrzegania. 

 


