REGULAMIN PROJEKTU
„Aktywne życie zaczyna się po 60-ce”
realizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 współfinansowanego ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
§1
Informacje podstawowe
1.
2.
3.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Uczestniku - należy przez to rozumieć uczestnika Projektu.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Projekcie, należy przez to rozumieć projekt zatytułowany
„Aktywne życie zaczyna się po 60-ce”.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Beneficjencie, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie
Promocji Sportu FAN.
§2
Przedmiot Regulaminu

Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie.
§3
Informacje o Projekcie
1.
2.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja uczestnictwa w życiu społecznym oraz edukacja osób
w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych na 3 obszarach (Wrocław, Mietków, Nowa Ruda).
Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich zaplanowanych dla niego zajęciach,
określonych w doręczonym mu harmonogramie.
§4
Zasady rekrutacji

1.

2.
3.

Zapisy do projektu „Aktywne życie zaczyna się po 60-ce” rozpoczną się:
 Wrocław - czerwiec 2013
 Nowa Ruda, Mietków - lipiec 2013
Rekrutacja Uczestników do każdej grupy odbywać się będzie niezależnie i będzie prowadzona
w wyznaczonych terminach.
Ogólne warunki udziału w Projekcie:
 w projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 60+
 po zakończonym okresie spływania deklaracji wśród otrzymanych zgłoszeń komisja
rekrutacyjne wybierze 30 uczestników z każdego regionu
 wszyscy zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie o zakwalifikowaniu
do 3 dni po zakończeniu spływania deklaracji
 osoby nie zakwalifikowane nie otrzymają powiadomienia telefonicznego

4.

Każdy Uczestnik musi przejść kolejne etapy rekrutacji:
 REJESTRACJA - zapisać się na szkolenie można na dwa sposoby
o W przypadku nie posiadania adresu e-mail (elektronicznej skrzynki pocztowej) należy
pobrać ze strony FORMULARZ REJESTRACJA - ZGŁOSZENIE, wydrukować, wypełnić
oraz wysłać na podany numer faksu lub złożyć do danego biura regionalnego
o W przypadku posiadania adresu e-mail należy udać się do biura regionalnego, gdzie
dostępne będą deklaracje należy pobrać ze strony FORMULARZ REJESTRACJA ZGŁOSZENIE, wydrukować, wypełnić oraz wysłać na podany numer faksu lub złożyć
do danego biura regionalnego
 Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie telefoniczne do 3 dni roboczych po
ukończeniu procesu spływania deklaracji.
 WYKREŚLENIE Z LISTY PODSTAWOWEJ
o W przypadku braku kontaktu z osobą zakwalifikowaną zostaje ona automatycznie
skreślona z listy uczestników. Na jej miejsce przyjmowana jest osoba z listy
rezerwowej.
§5
Obowiązki Uczestnika Projektu

1.
2.

3.

4.
5.

Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w 80% szkoleń w pełnym wymiarze czasowym
przewidzianym dla określonego szkolenia/kursu
Obecność na szkoleniu dokumentowana jest własnoręcznym podpisem Uczestnika, oddzielnie
dla każdego dnia szkolenia. Obiór materiałów szkoleniowych jest potwierdzany pierwszego dnia
szkolenia.
Uczestnicy mają obowiązek współpracy z beneficjentem w pełnym zakresie wynikającym
z udziału w projekcie, a w szczególności w zakresie badań rezultatów Projektu w czasie trwania
Projektu i po jego zakończeniu.
Uczestnicy
mają
obowiązek
bieżącego
informowania
Beneficjenta
o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich dalszy udział w Projekcie.
Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia
postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników podejmuje
Koordynator Projektu.
§6
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia projektu, tj. 31.12.2013 r.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia okoliczności to
uzasadniających, w szczególności w przypadku zmiany zapisów Projektu.

