
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa

„Spojrzeć z innej perspektywy”
wsparcie rodzin dzieci z niepełnosprawnościami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie „Spojrzeć z innej
perspektywy - wsparcie rodzin dzieci z niepełnosprawnościami” realizowanego w terminie
od 20.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

2. Projekt „Spojrzeć z innej perspektywy - wsparcie rodzin dzieci z niepełnosprawnościami”
współfinansowany jest ze środków Miasta Krakowa.

3. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Realizatorem projektu jest Fundacja Małopolskie Centrum Hipoterapii “Zagroda

Możliwości”, adresatami projektu są dzieci z niepełnosprawnością w wraz z rodzicami /
opiekunami zamieszkującymi miasto Kraków..

§ 2 Cele projektu

1. Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin dzieci z niepełnosprawnościami.

§ 3 Uczestnicy projektu

1. Uczestnikami projektu są dzieci z niepełnosprawnością wraz z rodzicami / opiekunami
zamieszkującymi miasto Kraków. W projekcie zaplanowano udział 12 dzieci z
niepełnosprawnością a także rodziców, opiekunów, rodzeństwa tych dzieci.

2. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby przez Komisję Rekrutacyjną na
podstawie wymaganej dokumentacji oraz aktualnego orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

§ 4 Rekrutacja uczestników projektu

1. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie miasta Kraków w oparciu o następujące
dokumenty:
● Formularz zgłoszeniowy do projektu,
● Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenia o

niepełnosprawności.
2. Skany dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać mailowo na adres:

rehanabiegunach@gmail.com
3. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

mailto:rehanabiegunach@gmail.com
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4. W razie wątpliwości czy konieczności poszerzenia informacji na temat osoby zgłoszonej do
uczestnictwa, Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę telefoniczną z opiekunem lub
wystosuje korespondencję pisemną.

5. O zakwalifikowaniu osób do projektu decyduje spełnienie kryteriów określonych w § 3.
6. Osoby zakwalifikowane do projektu przez Komisję Rekrutacyjną dostarczają aktualne

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
oraz wszystkie inne wymagane dokumenty w przypadku zakwalifikowania dziecka na
zajęcia.

7. Komisja Rekrutacyjna w wyniku przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych sporządzi
listę uczestników projektu oraz listę rezerwową, która posłuży do dokonania ponownego
naboru w przypadku rezygnacji bądź wykluczenia z udziału osoby z projektu, o ile osoby z
listy rezerwowej po otrzymaniu od Realizatora projektu informacji – potwierdzą chęć
uczestnictwa w projekcie.

8. Po sporządzeniu przez Komisję Rekrutacyjną list, o których mowa powyżej, organizator
poinformuje mailowo lub telefonicznie osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie.

9. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

§ 5 Zakres Projektu

1. Projekt obejmuje realizację w okresie 20.09.2022 r. - 31.12.2022 r.:
● 14 zajęć terapeutycznej woltyżerki dla dzieci z niepełnosprawnością zakwalifikowanych

do projektu oraz dla ich rodzeństwa. Grupowe zajęcia będą trwały 2 godz. i obejmować
będą przygotowanie do ćwiczeń woltyżerskich: rozgrzewkę, wykonywanie ćwiczeń na
materacach, pokonywanie torów przeszkód, zabawy ruchowe o charakterze
koordynacyjnym, zabawy zespołowe integrujące uczestników, ćwiczenia typowo
gimnastyczne z wykorzystaniem różnego typu sprzętu gimnastycznego (kozioł
gimnastyczny, piłka rehabilitacyjna, równoważnia, ławeczka gimnastyczna, wałki
rehabilitacyjne i inne). Spotkania realizowane będą w okresie 1.10.2022-31.12.2022.

● 8 warsztatów tematycznych dla rodziców. Warsztaty będą trwały 2 godz. Ich realizacja
będzie przypadała na czas odbywania się zajęć woltyżerki

● imprezy integracyjnej dla rodzin. Program imprezy przewiduje m.in. pokazy jeździeckie,
w tym pokaz umiejętności woltyżerskich beneficjentów projektu, rozgrywek, zadań i
zabaw o charakterze sportowo — rekreacyjnym. Termin wydarzenia: 6.11.2022 r.

2. Osoby zakwalifikowane do projektu mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich formach
wsparcia opisanych powyżej.

3. Wszystkie aktywności wymienione w pkt. 1 będą realizowane na terenie ośrodka
hippicznego Małopolskie Centrum Hipoterapii "Zagroda Możliwości" na ul. Zagrody 31 w
Rzeszotarach.

§ 6 Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

1. Osoby zakwalifikowane do projektu mają prawo do:
● bezpłatnego udziału w aktywnościach  określonych w § 5.
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● wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby
projektu,

2. Osoby zakwalifikowane do projektu są zobowiązane do:
● wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu;
● przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie;
● dbania o regularne uczęszczanie swojego dziecka oraz pozostałych zgłoszonych osób,

na zajęcia zgodnie z ustalonym planem zajęć;
● w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, należy poinformować o tym

prowadzącego zajęcia lub organizatorów dzień wcześniej. Nieobecność może wynikać
bądź z przyczyn zdrowotnych bądź zdarzeń losowych. Nie dopuszcza się nieobecności
nieusprawiedliwionych. Brak usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach może być
podstawą do wykreślenia uczestnika z udziału w projekcie;

● w wyjątkowych sytuacjach prowadzący może odwołać zajęcia, mając obowiązek
odpowiednio wcześniej powiadomić o tym uczestników. Odwołane zajęcia odbędą się
w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z uczestnikami projektu;

● udziału w warsztatach tematycznych dla rodziców;
● udziału w imprezie integracyjnej.

§ 7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
Zgłoszenia rezygnacji dokonuje rodzic/opiekun w formie pisemnej.

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt.1, mogą wynikać z przyczyn natury
zdrowotnej lub zdarzeń losowych i z zasady nie mogą być znane przez
uczestnika/opiekuna prawnego w momencie przystąpienia do realizacji projektu.

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników w
szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu,
regulaminu ośrodka.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas trwania
projektu tj. do 31.12.2022 r.

2. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym dokumentem, należy do Fundacji Małopolskie Centrum Hipoterapii
“Zagroda Możliwości” – Realizatora projektu.

3. Realizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie, o których
opiekunowie prawni uczestników projektu zostaną niezwłocznie poinformowani.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią niniejszego Regulaminu
i akceptuję zawarte w nim warunki

………………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego


