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Regulamin uczestnictwa 
w zadaniu publicznym z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób starszych w 2018 r.  

pn. „Aktywny senior w powiecie poddębickim i łęczyckim” przy wsparciu finansowym 

Województwa Łódzkiego. 
 

§1  

Postanowienia ogólne 

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

pomocy społecznej na rzecz osób starszych w 2018 r. pn. „Aktywny senior w powiecie 

poddębickim i łęczyckim” przy wsparciu finansowym z Województwa Łódzkiego. 

2. Realizatorem projektu jest Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” z siedzibą w 

Poddębicach ul. Łęczycka 16. 

3. Zasięg terytorialny projektu – powiat poddębicki i powiat łęczycki. 

4. Termin realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 28.12.2018 r. 

5. 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 i łęczyckiego, znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej, szeroko pojętą reintegrację i umożliwienie dostępu do dóbr kultury oraz 

motywację osób starszych do większej aktywności. 

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 i umiejętności z zakresu 

pierwszej pomocy. 

3. Program projektu obejmuje: 

a)  Spotkania Klubu dyskusyjnego – sześć spotkań po godzinie raz na dwa tygodnie dla 

każdej z grup, w terminie od 05.09.2018 r. – 29.11.2018 r., 
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b) zajęcia gimnastyczno – rekreacyjne – 10 zajęć raz w tygodniu dla każdej grupy w 

terminie od 3.09.2018 r. – 30.11.2018 r., 

c) szkolenia z pierwszej pomocy – dwa spotkania po 2 godziny dla każdej grupy  z 

ratownikiem medycznym w terminie od 17.09.2018 r.- 12.10.2018 r., 

d) konsultacje dietetyczne – trzy spotkania po godzinne dla wszystkich uczestników 

projektu, 

e) wyjazd do teatru w październiku i listopadzie, 

f) Gala Aktywnego Seniora, na którą zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy projektu. 

4. Realizator projektu zastrzega możliwość zmiany terminów poszczególnych działań projektu. 

 

 

§3 

Zasady rekrutacji 
 

1. Rekrutacją uczestników projektu zajmuje się Fundacja „Inicjatywy Powiatu 

Poddębickiego”.  

2. W projekcie planuje się udział 50 osób, które ze względów bezpieczeństwa zostaną 

podzielone na dwie grupy. 

3. O uczestnictwie w projekcie decyduje spełnienie następujących kryteriów:  

− zamieszkanie na terenie powiatu poddębickiego i łęczyckiego, 

− w chwili przystąpienia do projektu ukończone 60 lat, 

− złożenie w siedzibie Fundacji poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, deklarując tym samym, iż stan zdrowia 

pozwala na uczestnictwo w projekcie. Zgłoszenie zawiera następujące informacje: imię, 

nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, datę urodzenia, telefon kontaktowy oraz 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione i podpisane karty zgłoszenia 

dostarczone osobiście do siedziby Fundacji, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, piętro I, 

pokój 112 (budynek Starostwa Powiatowego w Poddębicach).  

5. Procedura rekrutacji odbywać się będzie od 30.07 – 24.08.2018 r.  

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

liczyć się będzie kolejność zgłoszenia. 
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7. W przypadku, gdy do projektu zgłosi się większa liczba chętnych niż liczba wolnych miejsc, 

zostanie utworzona lista rezerwowa. W sytuacji zgłoszenia się zbyt małej liczby osób 

zorganizowany zostanie  nabór dodatkowy. 

8. Uczestnicy zrzekają się  prawnego lub zwrotnego dochodzenia od organizatora roszczeń w 

wyniku wypadku lub szkody związanej z uczestnictwem w projekcie nieobjętych polisą 

ubezpieczeniową NNW. 

 

 

§4 

Zasady udziału w projekcie 
 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 

− 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 mat gimnastycznych oraz  stroju i obuwia sportowego 

niezbędnego do zaplanowanych w ramach projektu zajęć,  

− aktywnego i systematycznego udziału w działaniach projektowych, 

− potwierdzenia swojej obecności na każdych zajęciach, w formie złożenia podpisu na 

liście obecności przygotowanej przez Fundację, 

− bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze 

uczestnictwo w projekcie,  

− wypełnić niezbędne dokumenty związane z uczestnictwem w zajęciach, 

− potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

− uczestniczyć w spotkaniu podsumowującym projekt. 

3. Organizator zapewni uczestnikom: 

− bezpłatny udział w projekcie, 

− wykwalifikowaną kadrę prowadzącą zajęcia, 

− ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie zajęć i wyjazdów, 

− bufet kawowy na wybranych zajęciach. 

4. Organizator zaprosi wszystkich uczestników na galę podsumowującą zadanie pn.”Aktywny 

senior w powiecie poddębickim i łęczyckim”. 
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§6 

 

Dokumenty zgłoszeniowe 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym w siedzibie 

Fundacji „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, 

 pok. 112. 

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej 

www.poddebicki.pl. 

3. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać wszystkie wymagane 

dane oraz powinien być opatrzony datą jego wypełnienia i własnoręcznym podpisem. 

 

§ 7 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Każdy uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie pod warunkiem złożenia 

pisemnego oświadczenia o rezygnacji w siedzibie Fundacji. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu  

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.  

3. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć lub wykreślenia z projektu jego miejsce zajmie 

osoba z listy rezerwowej. 

 

 

§8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania 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. Udział w projekcie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do realizacji projektu oraz dane 

osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi współfinansującemu zadanie publiczne tj. 

Województwo Łódzkie, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

5. Uczestnicy projektu wyrażają zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie 

i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji zadania. Zgoda 

http://www.poddebicki.pl/
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obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za  

pośrednictwem dowolnego medium przez organizatora wyłącznie w celu informacji i 

promocji. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 

Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od 

jego przestrzegania. 

 


