Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
„100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w działaniach edukacyjnych Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Zakopanem”

Dane kontaktowe uczestnika/uczestniczki
Imię(imiona)
Nazwisko
kobieta

Płeć

Mężczyzna

Adres zamieszkania (dane kontaktowe)
Województwo

małopolskie

Powiat

tatrzański

Gmina
Miejscowość
Ulica
Numer domu/lokalu
telefon
adres poczty elektronicznej
PESEL
Wiek w chwili przystąpienia
do projektu
Adres do korespondencji (wypełnić gdy inny niż powyżej)
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Numer domu/lokalu
Oświadczam, że:
 deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w działaniach edukacyjnych
Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem” realizowanym przez Podhalański Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Zakopanem, dofinansowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich,
 zapoznałem(am) się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (zał.2 do niniejszej deklaracji) i zobowiązuję
się zastosować do wszystkich jego postanowień,
 zostałem(am) poinformowany(a) o dofinansowaniu projektu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
 znane są mi warunki bezpłatnego uczestnictwa w Projekcie,
 nie będę zgłaszał(a) żądań i roszczeń do jakichkolwiek innych świadczeń na moją rzecz niż wynikające z regulaminu,
 wypełnię niezbędne formularze i ankiety związane z uczestnictwem w Projekcie,
 będę czynnym, punktualnym i zdyscyplinowanym uczestnikiem Projektu,
 zobowiązuję się dostarczyć wszystkie niezbędne zaświadczenia, jeżeli wymagane.
 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie materiałów (zdjęcia, filmy) zawierających mój wizerunek – przez
PUTW i MRPiPS do celów promocji, monitoringu, sprawozdawczości,
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej deklaracji.

……………………………………………..
miejscowość, data

……………………………………………..
podpis uczestnika(niczki) projektu
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Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
W związku z przystąpieniem do projektu „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w działaniach
edukacyjnych Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem”, realizowanego przez Podhalański
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zakopanem w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Zakopanem, mający siedzibę przy ul. Kasprusie 35a, 34-500 Zakopane.
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych - dane osobowe są niezbędne do realizacji Programu FIO.
1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „100-lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę w działaniach edukacyjnych Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Zakopanem” w szczególności w celu ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w
ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
2. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji
niniejszego projektu, w szczególności ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

………………………………
/miejscowość i data/

………………………………
/czytelny

podpis

uczestnika(niczki)

projektu*/

2

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Załącznik nr 2
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w ramach projektu
„100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w działaniach edukacyjnych Podhalańskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Zakopanem”
§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie: „100-lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę w działaniach edukacyjnych Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Zakopanem”
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
1. Realizatorem projektu jest PODHALAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
W ZAKOPANEM, z siedzibą 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a.
2. Biuro projektu mieści się w biurze PODHALAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
W ZAKOPANEM, ul. Kasprusie 35a, Zakopane 34-500.
§2
Definicje
Używane w niniejszym Regulaminie określenia każdorazowo oznaczają:
1. „Projekt” – projekt „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w działaniach
edukacyjnych Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem” realizowany
przez PODHALAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ZAKOPANEM.
2. „Uczestnik Projektu” - osoba, która zostanie zakwalifikowana do projektu, zgodnie z zasadami
rekrutacji określonymi w niniejszym regulaminie.
3. PUTW - PODHALAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ZAKOPANEM,
4. ,,Komisja rekrutacyjna” – komisja powołana przez PUTW, której zadaniem jest wybór
Uczestników projektu.
§3
Kwalifikowalność
Do projektu mogą być rekrutowane osoby w wieku co najmniej 50 lat posiadające miejsce
zamieszkania na terenie gminy Zakopane i ościennych.
§4
Rekrutacja uczestników projektu

1. Proces rekrutacji będzie się odbywał w dwóch naborach:

a) Pierwszy nabór obejmujący 3 grupy 8 osobowe i trwa od 1 czerwca 2016 do 27 czerwca
2018 r.
b) Drugi nabór obejmujący kolejne 3 grupy 8 osobowe, trwa w sposób ciągły od 28 czerwca
2018 do 7 września 2018 r.
2. We wszystkich naborach zrekrutowanych zostanie łącznie 48 uczestników.
3. Planowane są 2 edycje. Pierwsza od czerwca do września 2018 roku, druga od września do
grudnia 2018 roku.
4. Formularz rekrutacyjny dostępny jest w biurze PODHALAŃSKIEGO UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU W ZAKOPANEM, ul. Kasprusie 35a, Zakopane 34-500 oraz na stronie
www.putwzakopane.pl.
3

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

5. Rekrutację i weryfikację wnioskodawców prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez
PUTW zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa.

6. W skład komisji wchodzi: Koordynator projektu, pracownik biura projektu oraz prowadzący
zajęcia.

7. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi
8.

9.
10.
11.
12.
13.

i jednakowymi dla wszystkich osób w oparciu o dokumenty rekrutacyjne, z zachowaniem
równości szans.
Warunkiem przystąpienia do projektu jest prawidłowe wypełnienie formularza rekrutacyjnego
wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i innych
zawartych tam oświadczeń, a następnie dostarczenie formularza do biura projektu osobiście
w terminach naborów.
W przypadku, gdy do projektu zgłosi się większa liczba chętnych niż liczba wolnych miejsc,
zostanie utworzona lista rezerwowa. W sytuacji zgłoszenia się zbyt małej liczby osób
zorganizowany zostanie nabór dodatkowy.
O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku braków formalnych dopuszcza się możliwość poprawy lub uzupełnienia
złożonych dokumentów. Na uzupełnienie braków formalnych osoba ubiegająca się o udział
w projekcie ma 2 dni od momentu poinformowania jej o uchybieniach.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z Uczestników, na jego miejsce
może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej.
Złożenie formularza rekrutacyjnego oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z niniejszym
regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§5
Zasady organizacji działań w projekcie

1. Każdy Uczestnik projektu weźmie obligatoryjnie udział w następujących formach
aktywności:
a)
szkolenie - 28 godzin (14 spotkań po 2 godziny),
b)
pomoc w opracowaniu wraz z prowadzącym opracowań, prezentacji na temat 100
lecia odzyskania niepodległości w Zakopanem i Małopolsce..
2. Zajęcia odbywać się będą w oparciu o ustalony przez PUTW wraz z uczestnikami
harmonogram.
3. O zmianach w harmonogramie szkolenia PUTW będzie informował telefonicznie oraz
poprzez stronę www.putwzakopane.pl.
4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do regularnego, punktualnego i aktywnego udziału
w zajęciach oraz potwierdzania uczestnictwa na liście obecności.
5. Obecność Uczestnika jest obowiązkowa w co najmniej osiemdziesięciu procentach (80%)
zajęć.
6. W szczególnych przypadkach (np. choroba, nieprzewidziane zdarzenia losowe)
Koordynator projektu może wyrazić zgodę na kontynuowanie zajęć pomimo przekroczenia
przez Uczestnika limitu nieobecności.
§6
Uprawnienia i obowiązki Uczestnika projektu
1.
2.

Uczestnik projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie..
Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
• zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. W przypadku naruszenia przez
niego niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego PUTW
zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników,
• systematycznego i aktywnego udziału w formach wsparcia,
• punktualnego przybywania na zajęcia,
• każdorazowego podpisywania list obecności,
• wypełniania ankiet opracowanych na rzecz ewaluacji projektu,
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•
•

bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział
w projekcie,
współpracy z prowadzącym zajęcia w zakresie opracowania materiałów.
§7
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić PUTW poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w biurze projektu.
2. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w przypadku:
• samodzielnej rezygnacji,
• na wniosek Koordynatora Projektu uzasadniony rażącym naruszaniem zasad
uczestnictwa w formach wsparcia.
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika projektu jej miejsce zajmie pierwsza osoba
z listy rezerwowej.
4. Skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu dokonuje Koordynator projektu wskazując
równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej zakwalifikowaną do zastąpienia
osoby skreślonej z listy.
5. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej,
proponuje się następną w kolejności, aż do skutku.
6. Uczestnik projektu zobowiązuje się także do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej
rezultatów projektu, wypełnienie innych dokumentów związanych z realizacją projektu oraz
udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom
zaangażowanym w realizację Projektu nawet po rezygnacji z udziału w projekcie.
§9
Monitoring i kontrola
1. W celu prawidłowej realizacji projektu i prawidłowości wydatkowania przyznanych środków
w ramach wsparcia PUTW ma obowiązek monitorowania przebiegu projektu, w tym zwłaszcza
w aspekcie osiągnięcia założonych rezultatów projektu.
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest poddać się działaniom monitoringowym, udzielając
niezbędnych informacji dla celów kontroli, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości
realizowanych działań.
§ 10
Informacje końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez PUTW.
2. W razie wątpliwości, ostateczna interpretacja regulaminu projektu leży w kompetencji PUTW.
3. PUTW zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany takie będą
ogłaszane na stronie internetowej PUTW z trzydniowym wyprzedzeniem.
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