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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 pn. „Dobry Ruch – Kompleksowa Rehabilitacja”  

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Dobry Ruch – Kompleksowa Rehabilitacja” realizowanym przez Fundację Chcę 

Żyć zwaną dalej Fundacją. Projekt został dofinansowany przez Samorząd 

Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON w 2020 r. na podstawie 

umowy nr…. z dnia ……………….. r.  

2. Biuro Projektu „Dobry Ruch – Kompleksowa Rekrutacja” mieści się przy ul. 

Widomej 30, Oblęgór, 26-067 Strawczyn, jest czynne od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.00 do 16.00.  

3. Projekt ma charakter regionalny i obejmuje swoim zasięgiem województwo 

świętokrzyskie.  

4. Okres realizacji projektu: 01.09.2020r-30.11.2020r. 

5. Celem projektu jest przeprowadzenie zabiegów terapeutycznych dla 

wybranej grupy docelowej. 

6. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu 

rekrutacji i selekcji Beneficjentów Ostatecznych oraz uczestnictwa w Projekcie. 

 

§ 2 REKRUTACJA DO PROJEKTU  

I. Kryteria rekrutacji do projektu 

1. Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba  spełniająca łącznie poniższe 

warunki:  

a) posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  

b) zamieszkuje na terenie woj. świętokrzyskiego  

 c) wiek 4-16 lat 

 

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest: 

 a) spełnienie wymogów formalnych (PROFIL UCZESTNIKA PROJEKTU),  

b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem, złożeniem formularza 

zgłoszeniowego, zgody na przetwarzanie danych osobowych i dokumentów 

potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych oraz pozytywne 

zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie oceny 

merytorycznej. 

 4. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do 

projektu, o zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna. 
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II. Procedura rekrutacji do projektu 
1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i 

niedyskryminacji.  

2. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa  

Świętokrzyskiego do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu  

3. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zgłaszają się osobiście do Biura 

Projektu lub telefonicznie. 

4. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie 

rekrutacji:  

a) Formularz zgłoszeniowy,  

b)  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO  

c) Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  

 

5. Zebrana dokumentacja będzie przechowywana i przetwarzana przez 

Fundację zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa 

Świętokrzyskiego w związku z realizacją projektu w szczególności: 

sporządzania sprawozdań z realizacji projektu.  

6. Oryginał orzeczenia zostanie skserowany i poświadczony za zgodność z 

oryginałem. Kserokopie orzeczeń będą przechowywane i udostępniane 

podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.  

7. Proces rekrutacji prowadzony przez Komisję Rekrutacyjną  

8. Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru Uczestnika Projektu na podstawie 

oceny merytorycznej (analizy formularza zgłoszeniowego) 

 9. Do projektu zostaną przyjęci kandydaci, którzy spełnią kryteria 

kwalifikacyjne. 

10. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną osobiście poinformowane o 

przyjęciu do Projektu.  

11. W wypadku rezygnacji któregokolwiek z Uczestników Projektu, na jego 

miejsce może zostać przyjęta kolejna osoba.  

12. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze 

odwoławczej. 

§ 3. ORGANIZACJA WSPARCIA 
1. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w ŚCRiT Złota Rybka ul. 
Widoma 30 Oblęgór, 26-067 Strawczyn 
 2. Fundacja jako realizator projektu nie przewiduje zwrotu kosztów dojazdu.  
 

§ 5.UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 
 
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:  regularnego, punktualnego i 
aktywnego uczestnictwa w zajęciach;  potwierdzania podpisem uczestnictwa 
każdorazowo na liście obecności.  
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2. Uczestnicy Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Fundacji o 
wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w 
projekcie.  
3. Uczestnik szkolenia zawodowego zobowiązuje się do uczestnictwa w 
minimum 80% zaplanowanych zabiegów 
4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnika Projektu 
zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do Fundacji pisemną informację o tym 
fakcie.  
5. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika 
Projektu z listy Uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego 
niniejszego regulaminu. 
 6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy 
Uczestników Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.  
 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zlotarybka.info i  w 
Biurze Projektu  
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  
3. W sprawach spornych decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.  
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r 
 
 
 

……………………… 
Podpis rodzica/opiekuna 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zlotarybka.info/

