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Regulamin rekrutacji i udziału w zaj ęciach fotograficznych w ramach projektu 
„TO NASZ CZAS – INTEGRACJA W GMINIE DOŁHOBYCZÓW” 

 współfinansowanego przez Szwajcari ę w ramach szwajcarskiego programu współpracy z 
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

 
1. Informacje ogólne 

- Projekt  „To nasz czas – integracja w gminie Dołhobyczów”” realizowany  jest przez 
Stowarzyszenie „Aktywni” w Przewodowie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Dołhobyczowie w ramach I konkursu grantowego „Granty na rozwój NGO”. 

- Projekt skierowany jest do zainteresowanych mieszkańców gminy Dołhobyczów (podregionu   
Gotanii). 

- Okres realizacji projektu 01.06.2013r.-31.01.2014 roku. 
- Projekt skierowany jest do 45 osób dorosłych oraz 60 dzieci i młodzieży. 
- Głównym celem projektu  jest wzrost integracji społecznej oraz przełamanie barier społecznych 

panujących na terenie gminy Dołhobyczów poprzez cykl działań podejmowanych w ramach 
projektu. 

- Zajęcia fotograficzne (10 godzin) będą odbywały się w miesiącu październiku/listopadzie 
2013r. 

 
2. Kryteria Rekrutacji 

- Osoby chętne do udziału w projekcie zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów 
rekrutacyjnych osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia „Aktywni” w Przewodowie, 
Przewodów 24, 22-540 Dołhobyczów. 

- O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydowała będzie kolejność zgłoszeń. 
- Wsparciem objęte zostaną osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą chęć uczestnictwa w 

projekcie.  
 
- Rekrutacja na zajęcia fotograficzne dla dzieci i młodzieży prowadzona będzie przez Specjalistę 

do spraw rekrutacji w terminie od  23.10.2013r. do 28.10.2013r.   
 

- Zgłoszenie do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie kompletu dokumentów tj.: 
1. Formularz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe uczestnika projektu wraz z 

oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby realizacji projektu*,  

2. Deklaracja uczestnictwa w wybranych zajęciach w projekcie*, 
 

- O zakwalifikowaniu do projektu decydować będą spełnione w.w. kryteria rekrutacji. 
- Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równego dostępu. 
- Po weryfikacji formularzy zostanie utworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w 

projekcie, pozostałe osoby zostaną ujęte na listę rezerwową. 
- Informacja o wynikach rekrutacji osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie  

i lista rezerwowa, po komisyjnym sprawdzeniu zostanie zamieszczona w siedzibie 
Stowarzyszenia. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie powiadamiane zostaną drogą 
telefoniczną. 

- W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu specjalista do spraw rekrutacji 
wyłania pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby 
skreślonej z listy. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy  
rezerwowej, proponuje się następną w kolejności, aż do skutku. 
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3. Warunki organizacji szkolenia i uczestnictwa w s zkoleniach 
 
 

- Uczestnik projektu zobowiązany jest uczestniczyć w prowadzonych zajęciach, akceptując 
terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator. 

- Uczestnik zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego 
każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności. 

- Uczestnik zobowiązany jest podać Organizatorowi dane, niezbędne do wypełniania 
obowiązków w zakresie monitoringu i sprawozdawczości. 

- Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią 
oświadczenia, zawartego w formularzu zgłoszeniowym, wykonywania fotografii, które mogą 
być zamieszczone na stronie internetowej Gminy Dołhobyczów www.dolhobyczow.pl oraz 
stronie organizatora konkursu  www.gotania.sppw.pl. 

- Uczestnicy szkolenia/kursu zobowiązani są do informowania Organizatora  o ewentualnych 
istotnych zmianach danych osobowych, np. zmiana nazwiska, zmiana dowodu osobistego, 
numeru telefonu, adresu zamieszkania. 

- W przypadku nieuzasadnionego przekroczenia limitu 20% zajęć opuszczonych, naruszenia 
przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego Regulaminu 
Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu. 
Zastosowanie będą miały  wówczas sankcje wymienione w punkcie 5  niniejszego Regulaminu. 

 
4. Zasady rezygnacji z uczestnictwa 
 

- W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w szkoleniu (np. 
choroba, zmiana miejsca wykonywania pracy, zmiana miejsca zamieszkania) osoby 
zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, 
po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach. W przypadku 
nieobecności na kursie spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu lub koniecznością 
sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny, uczestnik kursu jest zobowiązany do 
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu na potwierdzenie tego faktu.\ 

-  W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie lub skreślenia z listy 
uczestników, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia w kwocie stanowiącej 
100% kosztu szkolenia przypadającego na jednego Uczestnika danego szkolenia. Termin 
wniesienia opłaty wynosi 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji lub od dnia 
zawiadomienia o skreśleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy. 

  
5. Postanowienia ko ńcowe 

o Uczestnik projektu zobowiązuje się do dopełnienia niezbędnych formalności w trakcie realizacji 
projektu. 

o Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 23.10.2013r. 
o Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora. 


