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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„AKADEMIA ZAPOMNIANYCH UMIEJĘTNOŚCI BABCI MARYSI”  

dofinansowanym ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020 

 

§ 1. 
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad uczestnictwa w projekcie pn. „Akademia Zapomnianych 

Umiejętności Babci Marysi” 
2. Projekt zakłada aktywizację społeczną, kulturalną i edukacyjną 30 osób w wieku 60+ 

zamieszkujących Gminę Korzenna oraz 15 osób w wieku 10 - 16 lat – uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Korzenna (zwanych dalej 
Beneficjentami) poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej do osób starszych, 
wdrożenie 60 godzin warsztatów praktycznych wzmacniających więź międzypokoleniową 
oraz nabycie umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb lokalnego środowiska 
i rozwiązywania jego problemów przy pomocy inicjatyw oddolnych do końca listopada 2016 
roku. 

3. Projekt, o którym mowa w punkcie 1 realizowany jest w okresie 01.07.2016 r. do 
30.11.2016 r. 

4. Uczestnicy nie pokrywają żadnych kosztów z tytułu udziału w projekcie. 
5. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Jasienianki” w partnerstwie z Centrum 

Kultury w Korzennej. 
 

§ 2 
1. Osoby w wieku 60+ oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci i młodzieży zainteresowani 

uczestnictwem w projekcie składają poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy. 
2. Formularz zgłoszeniowy można pobrać w biurze Centrum Kultury w Korzennej (Dworek), 

a także ze strony internetowych: www.korzenna.pl 
 

§ 3 
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze projektu w Centrum Kultury 
w Korzennej (Dworek) w okresie od 11.07.2016 do 27.07.2016 r. w godzinach od 11.00 do 
15:00. Dokumenty, które wpłyną przed lub/i po wyznaczonym wyżej terminie nie będą 
rozpatrywane. 
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§ 4 

Weryfikacji kwalifikowalności Beneficjentów dokona Zespół Rekrutacyjny w składzie: 
Prezes Stowarzyszenia oraz 2 Członków Stowarzyszenia. 
 

§ 5 
1. Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które w momencie rekrutacji 

spełnią następujące wymogi formalne: 
a) I grupa Seniorzy: 

- wiek 60+, 
- zamieszkiwanie na terenie Gminy Korzenna  

b) II grupa Młodzież: 
- wiek od 10 do 16 lat, 
- uczęszczanie do jednej ze szkół na terenie Gminy Korzenna 

 
§ 6 

1. Beneficjenci Ostateczni zostaną wyłonieni przez Zespół Rekrutacyjny w dniu 
27.07.2016 r. 

2. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wymogi formalne.  
W przypadku większej liczby chętnych spełniających wymogi formalne o udziale 
w projekcie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby nie zakwalifikowane zostaną 
umieszczone na liście rezerwowej. 

3. Osoby zakwalifikowane do projektu o swoim statusie zostaną powiadomione telefonicznie.  
4. W przypadku gdy liczba osób ulegnie zmianie z powodu rezygnacji lub nie spełnienia 

warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane, do udziału w projekcie zostaną 
włączone osoby z listy rezerwowej. 

  
§ 7 

1. Kwalifikowalność uczestnika projektu badana jest jednokrotnie w momencie jego rekrutacji, 
i na ten moment uczestnik powinien posiadać wymagany w projekcie status.  

2. Każdy uczestnik podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie (w przypadku osób 
niepełnoletnich deklarację podpisuje rodzic lub opiekun osoby niepełnoletniej). 
 

§ 8 
Wszelkie dane osobowe przekazywane Stowarzyszeniu Jasienianki i Centrum Kultury 
w Korzennej w procesie rekrutacji są chronione prawem i wykorzystywane jedynie w celach 
realizacji Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020. 
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§ 9 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się, a w imieniu niepełnoletnich jego prawni opiekunowie 
regularnie uczestniczyć w oferowanym wsparciu, a powody absencji mogą być jedynie 
wyjątkowe: obiektywnie uzasadniona sytuacja rodzinna oraz choroba. 

2. Koszt dojazdu uczestnik projektu do miejsca realizacji warsztatów lub zbiórki przed 
wyjazdowymi zobowiązuje się pokryć we własnym zakresie (w imieniu niepełnoletnich 
jego prawni opiekunowie). 

 
§ 10 

Beneficjenci  oraz Rodzice/prawni opiekunowie Beneficjentów projektu mają obowiązek 
wypełniania ankiet oraz umożliwienia uczestnictwa dzieci w zajęciach w wyznaczonych 
terminach.  

 
§ 11 

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 05.07.2016 r. 
 
 
 
 

…………………………………………… 
Koordynator projektu 

 
 


