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Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. 
„SI SENIOR!” 

 
§ 1 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udziału uczestników w projekcie pt. „SI SENIOR!” 

dofinasowanym przez Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie na podstawie umowy nr 136/2018. 

 
§ 2 

 
CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 
1. Głównym celem projektu jest popularyzacja zdrowego stylu życia wśród seniorów oraz wzrost 

aktywności społecznej.  

 
2. Istotą projektu jest wdrożenie na obszarze realizacji projektu działań promujących zdrowy styl życia oraz 

kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów -  mieszkańców powiatów bieszczadzkiego, leskiego 
i sanockiego. Projekt poprzez zaplanowane w nim atrakcyjne formy aktywności bezpośrednio przełoży 
się na poprawę funkcjonowania seniorów w życiu codziennym. Zawiązanie „Bieszczadzkiego 
partnerstwa na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów” 
umożliwi zainicjowanie trwałych, pozytywnych zmian w środowisku seniorów, jak i otoczenia osób 
starszych. Aktywność, w tym sportowo – rekreacyjna jest jednym z niezbędnych warunków starzenia się 
w zdrowiu. 

 
3. Projekt kierowany jest do 51 os. w wieku 55+, które z własnej inicjatywy chcą współtworzyć grupę 

seniorów na obszarze swojego powiatu (bieszczadzki, leski, bądź sanocki). Z jednego powiatu nie mniej 
niż 20% wszystkich beneficjentów. 

 
4. W ramach projektu realizowane są następujące działania: 

 Sportowo - rekreacyjne (nording walking) 

 Sportowo - rekreacyjne (fitness) 

 Kurs informacyjny (fizjoterapeutka) 

 Kurs informacyjny (dietetyczka) 

 Spotkania tematyczne (kosmetyczka) 

 Spotkania tematyczne (wizażystka) 

 Spotkania tematyczne (fryzjerka) 

 Zajęcia komputerowe/obsługa urządzeń elektronicznych. 
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 Spotkania 3 grup wsparcia. 
 

§ 3 
 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW Projektu "„SI SENIOR!” " współfinansowanego ze środków 
Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na 

podstawie umowy nr 136/2018. 
 

1. Podstawą formalną rekrutacji jest Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. 

2. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od 27.06.2018 r. do 09.07.2018 r. 

3. W celu zgłoszenia się do projektu kandydat zobowiązany jest dostarczyć formularz zgłoszeniowy 
(załącznik nr 1 do Regulaminu). 

Kryteria rekrutacyjne: wiek 55+ lat, miejsce zamieszkania na terenie jednego z trzech powiatów: 
bieszczadzki, leski, sanocki. Kryteria te stanowią warunek bezwzględny udziału w projekcie. W 
przypadku zaistnienia okoliczności, iż więcej osób spełnia przedstawione wyżej kryteria 
o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zadecyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest na stronie internetowej www.lgd-zielonebieszczady.pl 
oraz w Biurach LGD „Zielone Bieszczady” tj. w Biurze głównym w Orelcu numer budynku 35, 38-623 
Uherce Mineralne oraz w Biurze terenowym ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanoku pokój 511. 

5. Dokumentacja rekrutacyjna przyjmowana jest pocztą tradycyjną, osobiście lub za pośrednictwem 
osoby upoważnionej w Biurach LGD „Zielone Bieszczady” w godzinach od 8.00 do 15.00. 

6. W przypadku złożenia dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub za pośrednictwem osoby 
upoważnionej do ich złożenia, każda osoba otrzyma potwierdzenie ich złożenia z dokładną datą 
i godziną przyjęcia dokumentów, natomiast w przypadku złożenia za pośrednictwem poczty/kuriera 
Kandydat/Kandydatka zobowiązany jest do zachowania dowodu nadania dokumentacji. 

7. W przypadku formularzy złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera liczy się data wpływu 
formularza do Biur LGD „Zielone Bieszczady”. 

8. Na podstawie określonych w regulaminie zasad i kryteriów zostanie utworzona lista podstawowa 
i lista rezerwowa Uczestników/Uczestniczek projektu. 

9. Proces rekrutacji dokonywany będzie przez Komisję rekrutacyjną w składzie: Koordynator projektu, 
Opiekun seniora, Kierownik biura. 

10. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Realizatora projektu (zgodnie z numerem zgłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Biurach 
LGD „Zielone Bieszczady”. 

11. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia najpóźniej 
w ciągu 3 dni roboczych: 

a) Umowy / Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu , 

12. Wymieniony powyżej dokument musi być opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem 
Uczestnika/Uczestniczki projektu wraz z datą wypełnienia dokumentów. 

13. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkować 
wykreśleniem Uczestnika/czki z Projektu. W zaistniałej sytuacji do projektu zostanie zakwalifikowana 
kolejna osoba z listy rezerwowej. 

14. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Realizatora projektu. 

 
 

http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
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§ 4 

 
ZASADY UCZESTNICTWA 

  
1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić z ważnej przyczyny 
i wymaga pisemnego uzasadnienia, także w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego 
realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne). 

2. W przypadku gdy Uczestnik/ Uczestniczka zrezygnuje z udziału w projekcie, w jego miejsce zostaje 
zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. 

3. Frekwencja uczęszczania Uczestniczek /Uczestników na zajęcia/spotkania nie może być niższa niż 
80%. 

 
§ 5 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach spornych decyzję podejmuje Realizator. 
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia 
publikacji na stronie internetowej www.lgd-zielonebieszczady.pl. 
3. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym 
Regulaminem, pozostaje w gestii Realizatora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdził 
 

Orelec, 27.06.2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz rekrutacyjny. 
2. Umowa / Deklaracja uczestnictwa w Projekcie. 
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