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Regulamin projektu 
 
 

§ 1 
 

Słownik pojęć i skrótów użytych w regulaminie 
 

1. Projekt pt. „Aktywność seniorów to ich sprawno ść i zdrowie” realizowany w ramach programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, oś Priorytetowa III . Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym  wspó łfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju. 

2. Beneficjent – Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc ławiu. 

3. Koordynator Projektu –  osoba zarządzająca projektem. 

4. Zespół Zarządzający – kadra odpowiedzialna za prawid łową realizację projektu. 

5. Biuro projektu – Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc ławiu,  
al. I. J. Paderewskiego 35, Pawilon P2, pokój 147. 

6. Instytucja po średnicząca – Narodowe Centrum Bada ń i Rozwoju z siedzibą przy ulicy 
Nowogrodzkiej 47 a , 00-695 Warszawa.  

7. Kandydat/ka do projektu – osoba zainteresowana udzia łem w projekcie sk ładająca formularz 
rekrutacyjny.   

8. Komisja Rekrutacyjna –  Zespół biorący udział w procesie rekrutacji w sk ładzie: koordynator, 
specjalista ds. monitoringu i rozliczeń, asystent projektu.  

9. Uczestnik/-czka projektu  – osoba zakwalifikowana do udzia łu w projekcie. 

10.  Dane osobowe – dane w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
/Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z pó źn. zm./ dotyczące uczestników Projektu, które musz ą być 
przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta. 

11.  Przetwarzanie danych osobowych –  jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, 
takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udost ępnianie i 
usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 

12.  Strona internetowa Beneficjenta –  www.awf.wroc.pl   

13.  Strona internetowa projektu –  http://as.awf.wroc.pl  

                                               lub http://awf.wroc.pl  w zakładce: Dydaktyka, Projekty 

   

 
 

http://www.awf.wroc.pl
http://as.awf.wroc.pl
http://awf.wroc.pl
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§ 2 

 
Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Aktywno ść seniorów to ich 

sprawność i zdrowie” realizowanym przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wroc ławiu 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wspó łfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Spo łecznego, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Dzia łanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

2. Realizatorem projektu jest Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc ławiu, al. I. J. 

Paderewskiego 35, 51-612 Wroc ław, w skrócie AWF Wrocław. 3. Projekt jest realizowany 

w okresie od: 2019-02-01 do: 2022-01-31 zgodnie z umow ą o dofinansowanie projektu numer 

POWR.03.01.00-00.T191/18.  

4. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności edukacyjnej min. 180 seniorów w zakresie 

profilaktyki zdrowia poprzez realizację zajęć warsztatowych jako działań Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu w zakresie trzeciej misji we współpracy z podmiotami dzia łającymi na 

rzecz edukacji w okresie 01.02.2019 do 31.01.2022.  

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

6. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią 

niniejszego Regulaminu i może rozpocząć udział w Projekcie po uprzedniej akceptacji wszystkich 

jego postanowień. 

7. Regulamin projektu okre śla zasady realizacji oraz uczestnictwa w projekcie w szczególności:  

a) zakres wsparcia,  

b) realizację projektu w ramach poszczególnych zadań,  

c) procedurę rekrutacji,  

d) prawa i obowiązki uczestników projektu,  
e) prawa i obowiązki Beneficjenta. 
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§ 3 
 

Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu  
 
 

1. Diagnoza budowy somatycznej, sprawno ści motorycznej i zdolności poznawczych. 
2. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia. 
3. Zwiększenie poziomu aktywno ści fizycznej. 
4. Rozwój kompetencji interpersonalnych. 

 
§ 4 

 
Realizacja projektu w ramach poszczególnych zadań 

 
1. Projekt realizowany będzie w ośmiu edycjach:  

- W roku 2019 zostan ą przeprowadzone dwie edycje programu,  

skierowane do 60 seniorów, kobiet i m ężczyzn.  

- W roku 2020 zostan ą przeprowadzone trzy edycje programu,  

skierowane do 90 seniorów, kobiet i m ężczyzn.  

- W roku 2021 zostan ą przeprowadzone trzy edycje programu,  

skierowane do 90 seniorów, kobiet i m ężczyzn.  

2. Zaplanowane szkolenia prowadzone  b ędą  zgodnie z harmonogramem okre ślonym we wniosku 
o dofinansowanie. Szczegó łowe informacje (harmonogram, tematyka szkole ń) będą na bieżąco 
aktualizowane i zamieszczane na stronie internetowej projektu.  

3. Zajęcia będą realizowane  w salach wyk ładowych, salach ćwiczeń Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu oraz na terenach rekreacyjnych.  

4. Projekt obejmuje: 
- Diagnozę budowy somatycznej, sprawno ści motorycznej i zdolności poznawczych, które zostan ą 
przeprowadzone w ka żdej z ośmiu edycji przy rozpocz ęciu i na zakończenie edycji.  
- Wykłady edukacyjne (12 godzin/edycja).  
- Zajęcia ruchowe dla seniorów (16 godzin/edycja). 
- Zajęcia informatyczne (8 godzin/edycja) zapoznające z obsługą komputera / tableta 

i możliwością jego wykorzystania do wprowadzania, analizowania i archiwizowania 
danych.  

§ 5 
 

Ogólne zasady uczestnictwa w projekcie 
 

1. Uczestnikami projektu są osoby, które uko ńczyły 60 rok życia. 
2. O rozpoczęciu rekrutacji informować będą komunikaty zamieszczone na stronie internetowej projektu. 

Wszystkie niezbędne dokumenty aplikacyjne b ędą dostępne na stronie internetowej projektu. 
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3. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie nabywaj ą status Uczestnika/Uczestniczki 
projektu w momencie podpisania Deklaracji uczestnictwa w pierwszym dniu wsparcia (za łącznik nr 1 
do Regulaminu konkursu). 

4. Udział Uczestników/Uczestniczek szkolenia w ramach projektu jest bezp łatny. 
5. Kandydat/ka deklaruje uczestnictwo w Projekcie wype łniając dokumenty aplikacyjne wymienione w § 

6 punkt 3 i 4.  
6. Uczestnik/Uczestniczka projektu jest świadomy/a odpowiedzialno ści karnej, wynikającej z art. 297 § 1 

Kodeksu Karnego, za sk ładanie nieprawdziwych o świadczeń, na podstawie których zosta ł 
zakwalifikowany do udzia łu w Projekcie. 

 
§ 6 

Rekrutacja do projektu 
 

1. Proces rekrutacji prowadzony b ędzie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w oparciu  
o ustalone kryteria i limity miejsc wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu nr 
POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18. 

2. Do udziału w projekcie mogą aplikować osoby, kobiety i m ężczyźni, którzy ukończyli 60 rok życia. 

3. Osoby zainteresowane udzia łem w projekcie sk ładają w wyznaczonym terminie w Biurze Projektu 
w wersji papierowej: 

• Wypełniony Formularz rekrutacyjny Deklaracj ę Uczestnika/Uczestniczki - stanowiący 
załącznik nr 1 do regulaminu projektu.  

4. Osoby zakwalifikowane do udzia łu w projekcie sk ładają w wyznaczonym terminie w Biurze projektu 
w wersji papierowej: 

• Wypełniony Kwestionariusz Uczestnika/Uczestniczki projektu stanowi ący załącznik nr 2 do 
Regulaminu projektu. 

• Wypełnione Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu stanowiący załącznik nr 3 do 
regulaminu konkursu.  

 
5. Termin, o którym mowa w punkcie 3, 4 podawany jest do wiadomo ści przez Biuro Projektu. 
6. Dokumenty złożone przez Kandydata/Kandydatk ę po terminie określonym w punkcie 3, dokumenty 

niekompletne oraz dokumenty nie zawieraj ące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie b ędą 
przyjmowane.  

7. W przypadku, gdy liczba zg łoszeń przekracza limit określony w projekcie tworzy si ę listę rezerwową. 
Osoby z listy rezerwowej zostan ą włączone do udzia łu w projekcie w przypadku rezygnacji lub nie 
spełnienia warunków przez osoby wcze śniej zakwalifikowane.  

8. W przypadku osób z tak ą samą liczbą punktów o przyj ęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  
9. W przypadku ma łej liczby zainteresowanych uzyskaniem wsparcia mo żliwe jest przeprowadzenie 

rekrutacji uzupełniającej. 
10. Kryteria rekrutacji: 

1. Kryterium dostępu 
a) Wiek 60 plus (ukończone 60 lat w momencie rekrutacji do projektu). 

 
2. Kryterium premiujące 
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b) Nieuczestniczenie w formach wsparcia dla seniorów w okresie 24 m-cy przed 
przystąpieniem do projektu - 1 pkt; (na podstawie o świadczenia), 

c) Mężczyzna 2- pkt;  
d) Osoba z niepełnosprawnościami - 1 pkt; (na podstawie oświadczenia), 
e) Osoba mieszkająca sama w gospodarstwie domowym - 1 pkt. (na podstawie 

oświadczenia); 
11.  Procedura rekrutacyjna obejmuje nast ępujące etapy: 

- wypełnienie i złożenie przez  Kandydata/Kandydatk ę formularza rekrutacyjnego 
- weryfikacja złożonych dokumentów przez  Komisj ę Rekrutacyjną 
- sporządzenie listy rankingowej.  

12.   W przypadku, gdy Formularz rekrutacyjny nie spe łnia wymagań formalnych, w szczególno ści 
w przypadku braków, które mog ą zostać usunięte, wzywa się Kandydata/Kandydatk ę do usunięcia 
braków formalnych w ci ągu 3 dni od dnia dor ęczenia takiego wezwania za pomocą poczty 
elektronicznej lub telefonicznie.  

13.  Nieuzupełnienie braków formalnych w terminie wskazanym w ust. 12 powy żej powoduje 
pozostawienie Formularza bez rozpoznania.  

14.  Po przeprowadzeniu oceny formalnej Formularza i stwierdzeniu poprawno ści jego złożenia Komisja 
dokonuje oceny Formularzy pod wzgl ędem merytorycznym, zgodnie z ust. 10.  

16.  Z przeprowadzonej rekrutacji zostanie przygotowana lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa, 
według malejącej kolejności uzyskanych punktów (wykorzystana w przypadku rezygnacji 
uczestników z udziału w projekcie).  

17. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika przed rozpocz ęciem projektu jego miejsce 
zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

18. Wszyscy kandydaci otrzymaj ą informację na temat wyników rekrutacji (mail/telefon). 
19. Rekrutacja jest prowadzona z zastosowaniem zasad: 

- Równych szans kobiet i m ężczyzn. 
- Równości komunikacji, tj. w stosowanym j ęzyku. 
- Niedyskryminacji, tj. brak ró żnicowania ze względu na wiek, niepe łnosprawno ść, płeć, rasę, 

orientację seksualną, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd itp. 
 

§ 7 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu 

 
1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach.  

 
2. Rezygnacja z udzia łu w projekcie może wynikać z przyczyn zdrowotnych lub dzia łania siły wyższej  

i z zasady nie mogą być one znane przez Uczestnika/Uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału 
w projekcie.  

 
3. W przypadku rezygnacji z udzia łu w projekcie Uczestnik/Uczestniczka projektu jest zobowi ązany/a do 

złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udzia łu w projekcie wraz z podaniem jej powodów wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu projektu.  
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4. Zespół zarządzający ma prawo do wykre ślenia Uczestnika projektu z listy uczestników w przypadku 
opuszczenia przez niego więcej niż 20% zajęć i nie przedłożenia stosownego usprawiedliwienia, o którym 
mowa w § 8 pkt 2 d.  

 
§ 8 

 
Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

 
1. Uczestnik/Uczestniczka  ma prawo do: 

a) Uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia realizowanych w ramach projektu.  
b) Otrzymania nieodp łatnych materiałów dydaktycznych. 
c) Otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w ramach projektu.  

2. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/-a  jest do: 
a) Podania danych niezb ędnych Zespo łowi zarządzającemu do wype łnienia obowiązku  

w zakresie monitoringu i sprawozdawczo ści w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój.  

b) Wzięcia udziału w tzw. Bilansie Kompetencji. Badanie kompetencji wejściowych odbywa si ę 
przed rozpoczęciem wsparcia, a wyjściowych zaraz po jego zako ńczeniu. Terminy badań zostaną 
ogłoszone na stronie WWW Projektu. Szczegó łowy opis bilansu zawarto w dokumencie 
Regulamin bilansu kompetencji, który jest dost ępny w Biurze Projektu.  

c) Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w prowadzonych w ramach projektu 
zajęciach szkoleniowych w ustalonym przez Zespó ł Zarządzający terminie i miejscu.  

d) Potwierdzania każdorazowo obecno ści na zajęciach poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na 
liście obecności.  

e) Uczestnictwa w co najmniej 70% zajęć przewidzianych programem. Uczestnik/Uczestniczka 
może opuścić maksymalnie 30% zajęć. W przypadku nieobecno ści ponad dozwolon ą minimalną 
liczbę godzin Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/-a jest do złożenia (w ciągu 7 dni od 
zaistniałej nieobecności) w biurze projektu pisemnego usprawiedliwienia nieobecno ści lub kopii 
zwolnienia lekarskiego. W przypadku usprawiedliwienia nieobecno ści ponad 30% 
Uczestnika/Uczestniczka będzie zobowiązany do nadrobienia materia łu szkoleniowego 
w indywidualny sposób ustalony przez Zespó ł Zarządzający oraz prowadzącego zajęcia.  

f) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych, oceniających proces dydaktyczny, aspekt organizacyjny 
realizowanych wyk ładów/ćwiczeń/badań/wyjazdu oraz oceny poziomu wiedzy i posiadanych 
umiejętności z danego zakresu tematycznego. 

g) Informowania o wszelkich zmianach w danych uczestnika (zw łaszcza w danych dotyczących 
zmiany nazwiska, adresu korespondencyjnego, telefonu kontaktowego) podanych w dokumentacji 
rekrutacyjnej, w ciągu 7 dni od ich powstania. W przypadku zaistnienia wspomnianych wy żej 
zmian Uczestnik/Uczestniczka składa do Biura projektu formularz aktualizuj ący dane osobowe.  

h) Wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Uczelnię jego danych osobowych, niezb ędnych do 
zamieszczenia w centralnym systemie informatycznym SL2014, zgodnie z wymogami 
wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1182, z pó źn. zm.).  
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i) Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Projektu zgodnie z prawem i w oparciu 
o warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporz ądzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  

 
§ 9 

 
Prawa i obowiązki Beneficjenta 

 
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do:  

 
a) Żądania złożenia dodatkowych dokumentów i o świadczeń związanych z udziałem w projekcie.  
b) Gromadzenia i publikowania danych o uczestnikach Projektu zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 
c) Zmiany terminów form wsparcia z wa żnych przyczyn.  
d) Monitorowania post ępu uczestników bior ących udział w oferowanych formach wsparcia oraz 

przeprowadzenia ewaluacji projektu.  
 

2. Beneficjent zobligowany jest do:  
a) zapewnienia kadry merytorycznej posiadaj ącej kwalifikacje w zakresie prowadzonych wyk ładów, 

ćwiczeń, badań lub innych form wsparcia,  
b) zabezpieczenia zaplecza technicznego i lokalowego,  
c) przestrzegania w procesie rekrutacji zasady równo ści szans, w tym równo ści płci,  
d) wydania zaświadczenia lub innych dokumentów potwierdzaj ących udział wykładów, ćwiczeń, 

badań lub innych form wsparcia lub innych form wsparcia w ramach Projektu.  
 

§ 10 
 

Wolontariusze  
 

1. Wolontariusze biorą udział w realizacji projektu na podstawie umowy o wolontariacie.  
2. Zadaniem wolontariuszy jest pomoc przy realizacji badań, ćwiczeń, wykładów, wyjazdu 

rekreacyjnego przeprowadzanych w czasie realizacji projektu.  
 
 

§ 11 
 

Postanowienia ko ńcowe 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2019 roku i obowi ązuje do 31 stycznia 2022 roku. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

3. Kwestie nieuregulowanych niniejszym regulaminem s ą rozstrzygane przez Kierownika  Projektu oraz 
determinowane poprzez obowi ązujące zasady Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

4. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu i na stronie projektu.  
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Załączniki:  

1. Zał. Nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie, 
2. Zał. Nr 2 - Formularz rekrutacyjny, 
3. Zał. Nr 3 - O świadczenie uczestnika/uczestniczki projektu,  
4. Zał. Nr 4 - O świadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.   

 
 


