REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ – DOLNY ŚLĄSK DZIŚ” – aktywizacja osób
niepełnosprawnych poprzez turystykę
w okresie od 16 czerwca do 31 października 2014 r.
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§1.
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „DOLNY ŚLĄSK
WCZORAJ-DOLNY ŚLĄSK DZIŚ” – aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez
turystykę realizowanym przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej
Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47A, zwanym dalej Organizatorem.
Projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Organizator zapewnia przejazd autokarem, ubezpieczenie NWW, przewodnika,
opiekunów, obiad, bilety wstępu.
Koszt własny Uczestnika w każdej wycieczce wynosi 5 zł.
Projekt realizowany jest w terminie od 16 czerwca do 31 października 2014 r.
Projekt
przewiduje realizację sześciu wycieczek turystyczno-krajoznawczych
poprzedzonych prezentacją multimedialną.
Regulamin określa: warunki uczestnictwa w projekcie, zasady rekrutacji, zasady
organizacyjne, warunki uczestnictwa w projekcie.
Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie
należy do kompetencji koordynatora projektu.

§ 2.
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z Jeleniej Góry a także z gmin
regionu. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast w przypadku
zgłoszenia się większej liczby chętnych Uczestników priorytetowo traktowane będą osoby
zamieszkałe na obszarach wiejskich a także osoby o niskim statusie materialnym.
2. Dokumentem niezbędnym do uczestnictwa w projekcie jest ankieta rekrutacyjna
zawierająca dane osobowe oraz oświadczenie Uczestnika o spełnianiu kryteriów projektu
oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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§ 3.
Zasady rekrutacji
Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych od 20 do 40 Uczestników w każdej
wycieczce: Mieszkańców Jeleniej Góry a także powiatu jeleniogórskiego.
Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób niepełnosprawnych deklarujących
udział w projekcie.
Rekrutację prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna w następującym składzie: koordynator
projektu, osoba ds. promocji i administracji projektu, wolontariusz KSON.
Proces rekrutacji odbędzie się w okresie od 16 czerwca do 7 lipca 2014 r.
Koordynator projektu ma prawo do wydłużenia czasu trwania rekrutacji w przypadku
niezgłoszenia się wymaganej liczby Uczestników.

6. Komisja Rekrutacyjna powiadomi telefonicznie lub drogą e-mailową osoby
zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie.
7. Komisja Rekrutacyjna utworzy listę rezerwową Uczestników projektu, na której znajdą się
osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z uwagi na brak miejsc.
8. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku
rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych.
9. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej
podejmuje koordynator projektu.
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§4
Zasady organizacyjne
Prezentacje multimedialne przeprowadzone zostaną w świetlicy integracyjnej
Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przed każdą wycieczką.
Uczestników wycieczek obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu i bezwzględne
stosowanie się do jego postanowień.
Uczestnicy przychodzą na miejsce zbiórki punktualnie.
Uczestników obowiązuje ubiór dostosowany do warunków pogodowych.
Uczestnicy natychmiast zgłaszają opiekunom wszelkie dolegliwości zdrowotne .
Podczas marszu Uczestnicy nie wyprzedzają przewodnika oraz nie zostają w tyle za
opiekunem zamykającym grupę.
Wszelkie śmieci Uczestnicy wyrzucają do koszów lub zabierają śmieci ze sobą.
Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet do ewaluacji projektu.
§5
Postanowienia końcowe
Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez koordynatora
projektu.
Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu.
Organizator zastrzega sobie zmianę Regulaminu w każdym czasie w zakresie realizacji
projektu.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu: www.kson.pl.

Za Organizatora:
Stanisław Schubert prezes KSON

………………………………………..

Piotr Sadowski koordynator projektu

………………………………………..

Jelenia Góra, dnia 16 czerwca 2014 r.
Ja, niżej podpisany ………..…………………………………………………oświadczam, że
zapoznałam/em się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Data ………………………………………
Podpis ……………………………………

