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                                                   REGULAMIN PROJEKTU 
„Seniorzy w drodze do kultury” realizowanego w ramach programu Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego -  KULTURA DOSTĘPNA. 

 

                                                                      I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Projekt realizowany jest w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -  KULTURA 
DOSTĘPNA. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

2. Przedmiotem regulaminu jest sprecyzowanie ogólnych warunków uczestnictwa w projekcie, 
procedur rekrutacji, zasad organizacji działań oraz praw i obowiązków uczestników projektu oraz 
Organizatora projektu. 

3. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Jędrzejowski  Uniwersytet Trzeciego Wieku” w 
Jędrzejowie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie. Partnerami  projektu są:  Archiopactwo 
Ojców Cystersów w Jędrzejowie  i Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie 

4. Celem projektu jest umożliwienie  dostępu do narodowych dóbr kultury osobom starszym 60+ oraz 
osobom z niepełnosprawnością, którzy z powodu barier ekonomicznych, przestrzennych oraz  
społeczno - mentalnych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego 
utrudniony dostęp ze względu na niskie dochody , wiek czy problemy zdrowotne. Cel ten będzie 
realizowany poprzez: wykład tematyczny, wyjazdy tematyczne, wydarzenie artystyczne, wizyty w 
instytucjach kultury. 

5.Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2015r. do 31 grudnia 2015r. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

                                                         II. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Uczestnikami projektu mogą osoby, które spełniają poniższe kryteria: 

     w chwili  złożenia  formularza zgłoszeniowego  mają ukończone 60 lat; 

      zamieszkują na terenie  gminy Jędrzejów; 

      zapoznały się z Regulaminem  projektu. 

2. Kryterium weryfikowane jest na podstawie  deklaracji składanej  przez uczestnika  przed   
przystąpieniem  do projektu. 

3. Zasady rekrutacji projektu  zgodne są z polityką równych szans. 

4. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem  do  udziału w 
projekcie. 
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5. Do udziału w projekcie zostanie  zakwalifikowanych 50 osób, w tym 15 osób z niepełnosprawnością 
w proporcji 10 osób z terenu wiejskiego i 40 osób z terenu miejskiego. 

                                          III. PROCEDURA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. 

2. Za rekrutację uczestników do projektu odpowiedzialny jest koordynator projektu. 

3. W skład Komisji rekrutacyjnej wejdą: Prezes Zarządu,  Koordynator projektu oraz  członek  Zarządu 

Stowarzyszenia. 

4. Zgłoszenie do udziału w projekcie polega na przekazaniu formularza zgłoszeniowego do Biura 

Projektu, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów.   Formularz dostępny jest w Biurze Projektu i  na 

stronie internetowej projektu -   www.utwjedrzejow.pl 

 Termin końcowy przyjmowania deklaracji upływa z dniem 25.09.2015r. Zgłoszenia, które wpłyną po 

tym terminie nie będą rozpatrywane (wyjątkiem może być sytuacja otrzymania mniejszej  liczby 

deklaracji niż liczba dostępnych miejsc w projekcie-nabór może zostać przedłużony). 

 Kolejność przyjmowania deklaracji będzie miała wpływ na kwalifikację do projektu. 

5. Z osób  spełniających  kryteria rekrutacji tj: ukończyły 60 lat, zamieszkują na terenie województwa 

świętokrzyskiego, zapoznały się z regulaminem projektu oraz złożyły formularz zgłoszeniowy ( osoby z 

niepełnosprawnością dołączają kopię orzeczenia o niepełnosprawności) Komisja  rekrutacyjna wyłoni 

grupę 50 osób – uczestników Projektu. 

6. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zamieszczona zostanie w dniu 28.09.2015r. na 

stronie internetowej projektu www.utwjedrzejow.pl   oraz dostępna będzie w Biurze Projektu. 

7. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane telefonicznie o terminie 

pierwszych zajęć w dniach 29.09.-30.09.2015r.. 

8. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie utworzona zostanie lista rezerwowa. 

                                IV. ZASADY ORGANIZACJI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

1. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania: 

– wykład na temat historii i  zabytków Krakowa, 

–  wyjazd Kraków – Mogiła : Zamek i Katedra na Wawelu, Żydowski Kazimierz,  Klasztor OO. 

Cystersów w Mogile, 

– wyjazd Kielce – Wąchock: Klasztor na Wzgórzu Karczówka, Muzeum Narodowe w Kielcach, 

Opactwo OO. Cystersów w Wąchocku, 

– wyjazd Kraków: Stary Rynek , Rynek Podziemny, spektakl w Teatrze, 
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– zwiedzanie Klasztoru OO. Cystersów w Jędrzejowie, połączone z koncertem organowym 

Roberta Grudnia 

– wizyta w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie połączone z lekcją muzealną, 

– wyjazd do Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach w Wieczór Sylwestrowy. 

 

 2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wzięcia udziału we wszystkich działaniach realizowanych w 

ramach Projektu. 

 

3. Działania realizowane są zgodnie z harmonogramem projektu. 

4. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji drogą telefoniczną lub 

elektroniczną (e -mail). 

 

                             V. ZASADY UCZESTNICTWA WE WSPARCIU W RAMACH PROJEKTU 

1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

b) udziału w działaniach w ramach Projektu, do których zostali zakwalifikowani, 

c) potwierdzania własnoręcznym podpisem uczestnictwa na liście obecności , 

d) udziału w ewaluacji projektu w formie: wypełniania ankiet związanych z oceną 

działań  realizowanych w ramach Projektu, a także udział w wywiadzie grupowym, 

e) udziału w spotkaniu podsumowującym działania projektowe. 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w związku ze zdarzeniami niezależnymi od 

uczestnika projektu, których nie dało się przewidzieć w chwili składania dokumentów rejestracyjnych, 

wynikającymi z: działania siły wyższej, ważnych przyczyn osobistych (losowych), przyczyn natury 

zdrowotnej uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia przewidzianego w projekcie. 

3. Rezygnacja następuje poprzez złożenie przez Uczestnika pisemnego oświadczenia na formularzu 

dostarczonym przez koordynatora Projektu. 

4. Po rezygnacji uczestnika/uczestniczki w Projekcie jej/jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy 

rezerwowej, która potwierdzi chęć udziału Projekcie. 
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                                     VI.   DANE OSOBOWE ORAZ MONITORING UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych 

osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z 

przeprowadzeniem rekrutacji, organizacji działań, monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji w 

ramach koordynacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązywania się przez 

Stowarzyszenie  „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” z obowiązków wobec Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powyższa zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w 

przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. 

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w projekcie. 

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 

monitoringowych i ewaluacyjnych (w tym ankiet dotyczących oceny projektu i jego rezultatów w trakcie 

projektu) dostarczanych przez Organizatora jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie, o ile 

badania dotyczą realizacji i udziału w projekcie. 

 

                                                             VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2015r. 

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem, należy do Organizatora projektu. 
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