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REGULAMIN 

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Aktywny Sądecki Senior” 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Aktywny Sądecki Senior” realizowanego przez Fundację Horyzont360 
(realizator) przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

2. Okres realizacji Projektu: 01.06.2019 r. – 30.11.2019 r.  

3. Grupa docelowa: osoby starsze (powyżej 60 r.ż.) zamieszkujące na 

obszarze wiejskich gmin Powiatu Nowosądeckiego w szczególności Gmin: 
Chełmiec, Gródek nad Dunajcem. 

4. Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania organizacji 

pozarządowej- Fundacji HORYZONT360 oraz mieszkańców Powiatu 

Nowosądeckiego w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu ok. 100 osób 

starszych zamieszkujących na obszarach wiejskich Powiatu Nowosądeckiego 

poprzez wdrożenie kompleksowej oferty zajęć zdrowotno- edukacyjno- 

kulturalnej w okresie od sierpnia do grudnia 2019r.  

5. Projekt jest realizowany na obszarze województwa małopolskiego.  

§ 2 

Definicje 
Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:  

1. Projekt – projekt pn. „Aktywny Sądecki Senior” realizowany przez Fundację 

Horyzont360 z siedzibą w Wielogłowach 153.  
2. Kandydat – osoba aplikująca do udziału w Projekcie spełniająca 

jednocześnie wszystkie poniższe kryteria dostępu:  

a) jest osobą w wieku 60 lat i więcej,  

b) zamieszkuje obszar Powiatu Nowosądeckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego,  

c) z własnej inicjatywy jest zainteresowana udziałem w projekcie.  

3. Uczestnik projektu – Kandydat, który został zakwalifikowany do udziału 

w Projekcie, który spełnia warunki określone w punkcie 3.  

4. Wydarzenie kulturalno-rekreacyjne – wyjazdy kulturalno-edukacyjne 

opisane w niniejszym regulaminie oraz Festiwal Integracyjny. 

5. Biuro projektu – biuro rekrutacyjne prowadzone przez Beneficjenta 

realizującego projekt.  

6. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Aktywny 

Sądecki Senior”.  

7. Strona internetowa – strona www.fundacjahoryzont360.pl  

8. Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Pani Natalia Domalik, tel: 

886 017 483. 

9. Organizator: Fundacja Horyzont360 z siedzibą w Wielogłowach 153. 
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§ 3 

Uczestnik projektu 

1. Kandydatem może być wyłącznie osoba, która zgłasza się do uczestnictwa 

w Projekcie z własnej inicjatywy, wypełniła dokumenty rekrutacyjne i 

dostarcza je do Biura projektu lub wyznaczonego w danej gminie miejsca. 

2. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu po zakwalifikowaniu go do 

Projektu  

3. Kandydat musi spełniać kryteria kwalifikujące go do udziału w Projekcie w 

dniu dostarczenia do Biura projektu dokumentów o których mowa w § 4. 

§ 4 
Wymagane dokumenty 

1. Proces rekrutacji do Projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o 

wypełnione dokumenty rekrutacyjne:  

a) Formularz zgłoszeniowy wraz z Deklaracją uczestnictwa (załącznik nr 1 do 

Regulaminu),  

b) Oświadczenie dotyczące RODO. 

§ 5 
Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników projektu 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty, powszechny wobec wszystkich osób, 

które spełniają wymagania zapisane w § 2 ust. 3.  

2. Warunkiem niezbędnym do udziału w rekrutacji jest spełnienie wymaganych 
kryteriów oraz złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów o których 

mowa w § 4 ust. 1.  

3. Proces rekrutacji Kandydata prowadzi Biuro projektu i rozpoczyna się w 

momencie dostarczenia wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych do Biura 

projektu lub wyznaczonego miejsca.  

4. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 1 sierpnia 2019r.  do 31 
sierpnia 2019 r. lub do momentu zakwalifikowania wymaganej w projekcie 

liczby osób tj. 90. Rekrutacja może być podzielona na 3 etapy: 1 etap 
zrekrutowanie 30 osób, 2 etap zrekrutowanie kolejnych 30 osób i 3 etap 

zrekrutowanie ostatnich 30 osób.  

5. Moment rozpoczęcia rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń od 1 sierpnia 2019 

r.   

6. Lista rekrutacyjna rezerwowa zostanie utworzona w przypadku zgłoszenia 

się liczby Kandydatów przekraczającej 90 osób. 

7. Lista rekrutacyjna rezerwowa będzie obejmować Kandydatów, którzy w 
przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, przed rozpoczęciem 

wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych zastąpią te osoby.  

8. Wprowadza się system preferencji kandydatów. Dodatkowe punkty przy 

rekrutacji do projektu otrzymują osoby, które spełniają wymagania opisane 
w § 2 ust.2 i dodatkowo Zamieszkują obszar Gminy Chełmiec lub Gminy 
Gródek nad Dunajcem- wówczas te osoby otrzymują dodatkowy punkt i 

mają pierwszeństwo do zakwalifikowania w projekcie.  
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9. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do 

udziału w Projekcie.  

10.Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

11.Proces rekrutacji i kwalifikacji Uczestników projektu będzie prowadzony z 
uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. Działania rekrutacyjne wsparte będą 

kampanią promocyjno-informacyjną.  

12.Od decyzji o zakwalifikowaniu na listę podstawową lub rezerwową nie 

przysługuje odwołanie.  

13.Listy rekrutacyjne zostaną udostępnione osobom, które złożyły poprawnie 

formularze zgłoszeniowe.  

§ 6 

Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne 
1. Projekt obejmuje wsparcie w zakresie:  
a) Organizacja wyjazdów kulturalno- edukacyjnych: Organizacja 3 wyjazdów 

tematycznych do:  
⎯ Krakowa : podziemia krakowskie, muzeum archeologiczne w Krakowie, 

rynek i Kościół Mariacki, sukiennice  
⎯ Bukowiny Tatrzańskiej: wejście na termy, prelekcja na temat zdrowego 

żywienia 

⎯ Kraków: wizyta w teatrze i udział w spektaklu, zwiedzanie Muzeum 
Narodowego w Krakowie   

Liczba uczestników każdego wyjazdu: 30, czas trwania wycieczki: ok. 8-10h. 
Termin realizacji: wrzesień- październik 2019 r. 
b) Organizacja Festiwalu Integracyjnego: Organizacja Festiwalu mającego na 

celu integrację międzypokoleniową osób starszych z całą społecznością 
lokalną.  

⎯ organizacja zajęć ruchowych dla seniorów oraz dzieci i młodzieży 
⎯ organizacja 4 stanowisk tematycznych:  

• Co jeść by być zdrowym?- degustacja potraw prozdrowotnych, spotkanie z 

dietetykiem (dla cukrzyków, dieta przy chorobach stawów i kości, dieta dla 
naczyniowców i in.) 

• Rękodzieło artystyczne- czyli co dziadek i babcia z wnukiem mogą zrobić 
razem. 

• Ruch to zdrowie- zajęcia z fizjoterapeutą  

• Zdrowy sen- jak wypoczywać aby dobrze się czuć. 
⎯ wieczorek muzyczno-teatralny- organizacja teatru połączonego ze 

muzyką   
Liczba uczestników: ok. 100 w tym osoby starsze, dzieci, młodzież, mieszkańcy 
obszarów wiejskich pow. Nowosądeckiego. Termin realizacji: listopad- grudzień 

2019 r. Miejsce realizacji: Hotel Heron w Siennej, Gmina Gródek nad Dunajcem. 
2. Udział uczestników projektu we wsparciu opisanym w ust. 1 jest 

bezpłatny. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów za udział w projekcie (za 
wyjątkiem opisanym w ust. 4) tzn. opłacone zostaną wejściówki do 

odwiedzanych miejsc, transport, wyżywienie w czasie wyjazdów w postaci 
obiadu, ubezpieczenie NWW, koszt przodowników i opiekunów.  



 

 
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

3. Uczestnik projektu bierze udział w dwóch formach wsparcia opisanych w ust. 1 
lit. a) i b). Nie ma możliwości udziału wyłącznie w 1 formie wsparcia. 

Udział w Festiwalu Integracyjnym jest obowiązkowy. 
4. W ramach wsparcia Realizator nie zapewnia transportu na Festiwal 

Integracyjny organizowany w Hotelu Heron w Siennej. Uczestnik projektu musi 
we własnym zakresie dotrzeć na Festiwal.  

5. Jeden uczestnik projektu może wziąć udział maksymalnie w 2 wydarzeniach 

kulturalno-rekreacyjnych tj. maksymalnie 1 wyjeździe oraz w Festiwalu 
Integracyjnym z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników projektu lub rezygnacji 
uczestnika, dopuszcza się możliwość, udziału jednego uczestnika w więcej niż 1 
wyjeździe.   

§ 7 
Prawa i obowiązki Uczestnika projektu 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:  
a) wzięcia bezpłatnego (z zastrzeżeniem § 6 ust. 4) udziału w maksymalnie 2 

wydarzeniach kulturalno-rekreacyjnych tj. 1 wyjeździe oraz Festiwalu 

Integracyjnym z zastrzeżeniem  § 6 ust. 6. 

2. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do:  
a) zapoznania i przestrzegania niniejszego Regulaminu,  
b) złożenia podpisanych wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,  

c) uczestniczenia we wsparciu oferowanym w projekcie, a także potwierdzenia 
uczestnictwa własnoręcznym czytelnym podpisem na liście obecności oraz 

innych dokumentach niezbędnych do pełnej realizacji Projektu,  
d) bieżącego (nie później niż 7 dni) informowania personelu Projektu o 

wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie,  

e) współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację 
Projektu,   

§ 8 
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest 

do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.  

2. W przypadku rażącego naruszania przez Uczestnika projektu obowiązków 
wskazanych w § 7 ust. 2, a także naruszania zasad współżycia społecznego 

Uczestnik projektu może zostać usunięty z listy uczestników w Projekcie.  

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Realizator projektu.  

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo dokonania zmian treści Regulaminu.  

3. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu i na Stronie internetowej.  

4. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r . 
 

Zatwierdzono: 

Monika Bochenek- Wiceprezes Zarządu Fundacji 
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Formularz zgłoszeniowy do projektu „Aktywny Sądecki 
Senior” realizowanego przez Fundację Horyzont360 przy 

wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 
 
 

Imię i nazwisko  
 

Adres zamieszkania  
 

Wiek w chwili 

wypełniania formularza 
(lata)  

 
 

Dodatkowe informacje: 
Zamieszkuję w:  
 

(proszę zaznaczyć „X”)  

 Gminie Chełmiec 

 Gminie Gródek nad Dunajcem 

 Pozostałej Gminie Powiatu 
Nowosądeckiego 

Telefon kontaktowy  
 

 
Oświadczam, że spełniam wymagana udziału w projekcie określone w 

regulaminie tj. 

 
⎯ jest osobą w wieku 60 lat lub więcej,  

⎯ zamieszkuje obszar Powiatu Nowosądeckiego w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego,  

⎯ z własnej inicjatywy jestem zainteresowana/y udziałem w projekcie 

 

 
…………………………………………..       ……………………………………………… 

Miejscowość, data      PODPIS kandydata 
 

Udzielam Fundacji Horyzont360 z siedzibą w Wielogłowach 153, 33-311 

Wielogłowy  nieodpłatnego prawa wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem w 
ramach realizacji projektu „Aktywny Sądecki Senior”. Zgoda obejmuje 

zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej Fundacji Horyzont360 oraz publikacje  
w gazetach, czasopismach, folderach promujących projekt oraz o nim 

informujących. 
 
…………………………………………..       ……………………………………………… 

Miejscowość, data      PODPIS kandydata 
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OŚWIADCZENIE RODO 

 

Ja niżej podpisany(-a) przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Horyzont360 z siedzibą w 

Wielogłowach 153, 33-311 Wielogłowy, wpisaną  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa-

śródmieścia w Krakowie,  XII  Wydział Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  do  

Rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  

samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000053778; 

NIP:7343545004. REGON:36618142300000, zwana dalej "Fundacja"; 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o 

których mowa art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, „RODO”); 

3. Wszelkie dane osobowe są niezbędne dla realizacji, wykonywania i rozliczania 

projektu „Aktywny Sądecki Senior” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa 

Małopolskiego oraz wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji  w/w projektu.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane także w celu monitoringu, zgłoszeń, 

raportowaniu, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w  zakresie prawem przewidzianym lub niezbędnym dla działalności 

Fundacji. 

5. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania innym podmiotom, które 

na zlecenie Fundacji uczestniczą w realizacji w/w projektu w szczególności podmiotom 

księgowym, audytowym, informatycznym i innym, które na zlecenie Fundacji wykonują 

niezbędne czynności związane z realizacją w/w projektu 

6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie „Aktywny 

Sądecki Senior”, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości jego 

realizacji, wykonywania i rozliczania, a co za tym idzie udziału uczestnika w projekcie. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

9. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia realizacji w/w projektu, a także do 

upływy terminów określonych w przepisach odrębnych, w tym dotyczących archiwizowania 

dokumentacji projektowej. 

10. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

I wobec powyższego wyraźnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji projektu „Aktywny Sądecki Senior” przez Fundację i na zasadach 

wyżej określonych oraz zgodnie z : 

1. RODO; 

2. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 

r., poz. 922 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 
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systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 

100, poz. 1024); 

3. wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa w tym z obowiązujących w 

Fundacji regulacji w szczególności Polityki Bezpieczeństwa, Polityki Prywatności Serwisów 

Informatycznych, z którymi się zapoznałem i akceptuję ich treść. 

 

 

       …………………………………….. 

                   (podpis) 

                                                                                              

 


