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Projekt „Zdrowe i Aktywne Kobiety – ZAK – Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację SOS Życie w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej oraz Federacją Stowarzyszeń „AMAZONKI” na podstawie Umowy  

o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.06.00-18-0001/17-00 z dnia 27 września 2017 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie 

      

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Pt. „Zdrowe i Aktywne Kobiety – ZAK- Profilaktyka raka piersi i 

raka szyjki macicy” 

 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Projekt „Zdrowe i Aktywne Kobiety – ZAK- Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy" jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie. 

2. Projekt jest realizowany przez Fundację SOS Życie ul. Wrzosowa 16, 39-300 Mielec  

w partnerstwie z Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,  

ul. Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa, oraz Federacja Stowarzyszeń „AMAZONKI”  

ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań. 

3. Biuro projektu mieści się na terenie woj. podkarpackiego – ul. Tańskiego 2,  39-300 Mielec.  

4. Zasięg terytorialny Projektu – całe województwo podkarpackie. 

5. Okres realizacji projektu: 01.08.2017r. do 31.12.2020r. 

6. Niniejszy Regulamin określa kryteria i zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie. 

7. Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa w programach zdrowotnych zmierzające do 

utrzymania aktywności zawodowej. 

 

§ 2 

 

PODSTAWOWE DEFINICJE 

Definicje używane w ramach niniejszego Regulaminu każdorazowo oznaczają:  

1. Projekt - projekt „Zdrowe i Aktywne Kobiety – ZAK – Profilaktyka raka piersi i raka szyjki 

macicy”, realizowany przez Fundację SOS Życie w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, ul. Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa, oraz 

Federacja Stowarzyszeń „AMAZONKI” ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań. 
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2. Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy 

ul. Naruszewicza 11, 35 – 055 Rzeszów. 

3. Realizator/ Lider  projektu – Fundacja SOS Życie z siedzibą ul. Wrzosowa 16, 39-300 

Mielec, strona internetowa: www.sos-zycie.pl 

4. Partner projektu : 

a)     Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, ul. Grunwaldzka 4, 

36-100 Kolbuszowa,  

b) Federacja Stowarzyszeń „AMAZONKI” ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań. 

c)     Biuro projektu - miejsce prowadzenia Projektu z dostępem do Kadry Projektu. Zlokalizowane 

przy ul. Tańskiego 2 II piętro. 26, 39-300 Mielec, czynne od poniedziałku do piątku, 

w godzinach od 8:00 do 17:00, tel. 17 5824060; email :fundacja@sos-zycie.pl. 

d) Kandydat/Kandydatka – osoba zamieszkała w województwie podkarpackim w wieku 

aktywności zawodowej pracująca lub pozostająca bez zatrudnienia , w wieku 50-67 w ramach 

programu profilaktyki raka piersi,  lub osoba w wieku 25-59 lat w ramach programu 

profilaktyki raka szyjki macicy, która złożyła w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnione 

dokumenty rekrutacyjne. 

e)     Uczestnik/Uczestniczka – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, spełniająca kryteria 

uczestnictwa w projekcie zapisane w §3 niniejszego Regulaminu, wybrana w procedurze 

rekrutacyjnej.  

f)     Uczestnik/Uczestniczka na liście rezerwowej – rozumie się osobę znajdującą się na liście 

rezerwowej projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w projekcie zapisane w §3 niniejszego 

Regulaminu. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową  

w przypadku zwolnienia się miejsca.  

g)     Warsztaty edukacyjno – informacyjne – Profilaktyka raka piersi wraz z warsztatami 

samobadania piersi – warsztaty dla 8640 kobiet, realizowane w 4 Edycjach, obejmujące  

4 godziny zegarowe dla każdej ze 180 grup dwunastoosobowych grup. 

h) Warsztaty edukacyjno – informacyjne – Profilaktyka raka szyjki macicy wraz ze 

sposobami zapobiegania i profilaktyki - warsztaty dla 5760 kobiet, realizowane  

w 4 Edycjach, obejmujące 4 godziny zegarowe dla każdej ze 120 grup dwunastoosobowych 

grup. 

i)     Spotkania informacyjno – edukacyjne dla kadry lekarskiej i położnych – spotkania 

organizowane dla 120 lekarzy oraz 120 położnych, - 15 osobowe grupy w 4 edycjach , 

każdorazowo w 2 turach.  

j)     Badanie mammograficzne –badanie przeprowadzone przez Realizatora projektu po 

zakończonych warsztatach. Minimum 2 zdjęcia każdej piersi. 
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k) Badanie cytologiczne – badanie przeprowadzone przez Realizatora projektu, przy pomocy 

wziernika jednorazowego użytku i specjalnej szczoteczki cytologicznej pobierane z tarczy  

i kanału szyjki macicy.  

l)    Formularz zgłoszeniowy – dokument wypełniany przez uczestnika projektu przed 

przystąpieniem do projektu. 

m)  Oświadczenie uczestnika projektu. 

n)  Deklaracja Uczestnictwa  w Projekcie.  

o)      Formularz zgłoszeniowy I – dokument wypełniany dla pacjentki, która dzięki wiedzy  

o   projekcie wykonała badanie mammograficzne lub/i cytologiczne.  

p) Koszty dojazdu – udokumentowane paragonem/biletem/zaświadczeniem od przewoźnika 

koszty dotarcia na szkolenie/ warsztaty lub na badania,  podlegające zwrotowi  

q) Lista podstawowa – lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 

r)     Lista rezerwowa – lista osób, spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie, które nie 

zostały zakwalifikowane na listę podstawową z powodu braku miejsc.  
 

§ 3 
 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

1. Projekt obejmuje wsparcie 12960 kobiet z województwa podkarpackiego do 31 grudnia 2020r.  

w wieku aktywności zawodowej będących w grupie podwyższonego ryzyka, pozostających bez 

zatrudnienia jak i zatrudnione w tym w warunkach szkodliwych, w ramach programu profilaktyki 

raka piersi w wieku 50-67 lat (8640 kobiet) i w ramach raka szyjki macicy  wieku 25-59 lat (5760 

kobiet). Ponadto projekt zakłada objęcie wsparciem: 

a. Minimum  20 % kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi / i lub raka szyjki macicy 

pochodzi z  terenów  tzw  „białych plam”  

b. Minimum 20% kobiet, które zgłaszają się na badania po raz pierwszy  

c. Minimum 50% kobiet pochodzi z obszarów wiejskich 

2. O zakwalifikowaniu się do Projektu decydować będą w szczególności: 

a. spełnienie kryteriów formalnych tj wiek i miejsce zamieszkania; 

b. złożenie przez Kandydata/Kandydatkę kompletnie i poprawnie wypełnionej 

i własnoręcznie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego , wraz z Oświadczeniem 

Uczestnika projektu, oraz  Deklarację uczestnika projektu. (zał. Nr 1, 2,3) w terminie 

rekrutacji; 
 

§ 4 
 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE I TRYB ICH SKŁADANIA 

 
 

1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia dokumentów 

rekrutacyjnych: 
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a. Formularz zgłoszeniowy 

b. Oświadczenia uczestnika projektu 

c. Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie 

Uczestnik/Uczestniczka Projektu świadoma odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej 

(wynikającej z Kodeksu Cywilnego), za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadcza, że 

dane zawarte w złożonych dokumentach zgłoszeniowych są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

2. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej lub kuriera do Biura 

projektu: 39-300 Mielec, ul. Tańskiego 2. Opcjonalnie dokumenty można dostarczyć także do 

cytomammobusu bezpośrednio  przed planowanym badaniem. 

3. Oświadczenie zawiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

4. Deklaracja Uczestnictwa w projekcie – zawiera oświadczenie osoby dotyczącej znajomości celów  

i założeń projektu, oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności, jak również deklarację 

czynnego udziału w warsztatach. Stanowi także potwierdzenie, że osoba zapoznała się z Regulaminem 

Projektu. 

5. Dokumenty rekrutacyjne muszą być: 

a. wypełnione w języku polskim, 

b. wypełnione komputerowo lub odręcznie w sposób czytelny, 

c. własnoręcznie podpisane we wszystkich wskazanych polach, 

d. złożone w wersji papierowej. 

6. Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin Rekrutacji w projekcie wraz z załącznikami są dostępne 

w wersji papierowej w Biurze projektu. Ponadto w/w dokumenty udostępnione są w wersji 

elektronicznej do pobrania ze strony internetowej www.sos-zycie.pl w zakładce Załączniki do 

pobrania. 

7. Realizator zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem 

do udziału w Projekcie.  

8. Informacja o dodatkowym naborze lub zamknięciu/zawieszeniu rekrutacji zostanie umieszczona na 

stronie internetowej www.sos-zycie.pl 

9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.  
 

§ 5 

NABÓR UCZESTNIKÓW NA WARSZTATY ORAZ BADANIA 
 

1. Proces rekrutacji osób na badania i na warsztaty, oraz rekrutacja lekarzy i położonych do działań 

informacyjno- edukacyjnych będzie jawny i otwarty, prowadzony z zachowaniem równości szans      

i niedyskryminacji, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych. 
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2. Informacje o możliwości wzięcia udziału w badaniach i warsztatach, a także miejscu 

pobierania i składania dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczone będą na stronie 

internetowej www.sos-zycie.pl 

3.  Rekrutacja osób w ramach 4 Edycji  będzie prowadzona wg części geograficznych województwa: 

zachód, północ, południe i wschód z centrami skupionymi odpowiednio wg miejscowości Mielec, 

Rzeszów, Krosno, Przemyśl.  

4. W ramach każdej edycji będą prowadzone 2 nabory x 4 miesiące.  

5. Na warsztaty  edukacyjno informacyjne i badania profilaktyczne w zakresie raka piersi będzie 

zrekrutowanych 1080 kobiet x 2 nabory x 4 edycje, oraz  na warsztaty edukacyjno informacyjne  

w zakresie raka szyjki macicy 720 kobiet x 2 nabory x 4 edycje. Łącznie 12 960  kobiet. 

6. Rekrutacja lekarzy i położnych do udziału w działaniach informacyjno – edukacyjnych będzie 

dokonywana w oparciu o następujące kryteria: 

a) Do działań informacyjno edukacyjnych będzie kwalifikowana kadra lekarska i położnicza  

z obszaru województwa podkarpackiego 

b) Kadra lekarska i położnicza będzie podlegać dodatkowej weryfikacji specjalizacji na podstawie 

dyplomu z prawem wykonywania zawodu, wpisu na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej  

a położne – wpisu na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

7. Rekrutację do projektu poprzedzi kampania informacyjno promocyjna na terenie całego 

województwa podkarpackiego w tym:  

          - akcje plakatowania i  rozprowadzania ulotek 

          - ogłoszenie w mediach 

            - zaproszenia imienne do uczestniczek projektu z bazy NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób      

Nowotworowych SOS Życie w Mielcu 

           - strona WWW projektu i poszczególnych partnerów 

           - współpraca z parafiami, samorządami, siecią placówek Caritas 

8. Kryteria formalne naboru- wiek 50-67 lat w przypadku profilaktyki raka piersi, lub / i 25-59 lat  

w przypadku profilaktyki raka szyjki macicy, dodatkowo miejsce zamieszkania na terenie 

województwa podkarpackiego. 

9. Kryterium premiującym kobiety jest brak uczestnictwa w badaniach mammograficznych i/lub 

cytologicznych. 

10. Rekrutacja prowadzona jest na zasadzie wolnego naboru, z zachowaniem równego dostępu dla 

zainteresowanych udziałem w projekcie w tym osób niepełnosprawnych z poszanowaniem 

dobrowolności i bezpłatności.  

11. Opis rekrutacji zawarty zostanie w Regulaminie dostępnym dla wszystkich na stronie  

www.sos-zycie.pl i w biurze projektowym w Mielcu. 

http://www.sos-zycie.pl/
http://www.sos-zycie.pl/
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12. Spełnienie kryteriów formalnych naboru stanowi podstawę wyboru Uczestniczek/Uczestników.  

13. Po zakończeniu rekrutacji Realizator projektu telefonicznie poinformuje kobiety o terminach 

warsztatów informacyjno edukacyjnych.    

14. Po pozytywnym zakwalifikowaniu się do Projektu, Uczestnicy Projektu winni wypełnić i podpisać 

Formularz zgłoszeniowy, Deklarację Przystąpienia do projektu  wraz z Oświadczeniem uczestnika 

dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 4, 5). 

15. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do danej grupy szkoleniowej, nie zgłosi się lub nie 

poinformuje o uzasadnionej nieobecności na warsztatach, w trakcie których podpisywana będzie 

deklaracja uczestnictwa w projekcie, zostaje skreślona z listy uczestników. Na powstałe nowe 

miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. 

16. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji. 

17. Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, 

przejrzystości i równości szans. 
 

§6 

OPIS ORGANIZACJI SZKOLEŃ 
 

1. Szkolenia będą realizowane na terenie województwa podkarpackiego w szczególności „białe 

plamy”. 

2. W każdej edycji zostaną utworzone grupy szkoleniowe  pacjentek liczące po 12 osób każda.  

3. W każdej edycji zostaną utworzone grupy szkoleniowe lekarzy i położnych liczące po 15 osób. 

4. Ostateczny terminarz oraz miejsce  zajęć będzie ustalana w ramach poszczególnych grup 

szkoleniowych, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości wszystkich Uczestniczek 

projektu. 

5. Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Realizatora projektu o miejscu i harmonogramie  

w formie telefonicznej.  

6. Każda Uczestniczka/Uczestnik projektu zobligowana/y jest do udziału w warsztatach ściśle  

z ustalonym i otrzymanym harmonogramem.  

7. W przypadkach niezależnych od Realizatora; miejsce, terminy zajęć mogą ulec zmianie. 

Realizator projektu niezwłocznie zawiadomi każdą Uczestniczkę/Uczestnika o zmianie terminu 

lub miejsca szkolenia w formie telefonicznej.  

8.  Program warsztatów dla pacjentek obejmuje 2 obszary tematyczne: „Profilaktykę raka szyjki 

macicy wraz ze sposobami zapobiegania i profilaktyki”, oraz „Profilaktyka raka piersi wraz  

z warsztatami samobadania piersi”. 

9. Szkolenie obejmuje 4 godziny szkoleniowe, w tym 2 godziny stanowi część teoretyczna,  

2 godziny stanowi część praktyczna.  
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10. Program działań edukacyjno – informacyjnych dla lekarzy i położnych przewiduje dla 

uczestników/uczestniczek temat: Diagnozowanie i leczenie raka piersi i raka szyjki 

macicy.  

11. Warunkiem zaliczenia szkolenia i warsztatów jest 100% frekwencja na zajęciach 

uczestniczki/uczestnika. 

12. Na zakończenie warsztatów oraz na zakończenie działań edukacyjnych każda 

uczestniczka/uczestnik otrzyma zaświadczenia ukończenia warsztatów/działań informacyjno - 

edukacyjnych.  

13.  Po odbytym szkoleniu/warsztatach każdy uczestnik/czka otrzyma Ankietę poszkoleniową. 
 

§ 7 

TEMATYKA ORAZ PROGRAM WARSZTATÓW/DZIAŁAŃ EDUKACYJNO – 

INFORMACYJNYCH 
 

W ramach planowanych działań edukacyjnych przewidziane są następujące programy: 

1. Działania informacyjno edukacyjne dla lekarzy: 

Część teoretyczna (8 h szkoleniowe) 

I. Epidemiologia i wczesna profilaktyka raka 

- przyczyny wzrostu zachorowalności na nowotwory   

-profilaktyka pierwotna 

-wczesne wykrywanie nowotworów, profilaktyka wtórna i badania  

przesiewowe; poradnictwo genetyczne 

II. Wczesne wykrywanie raka piersi i raka szyjki macicy 

-Strategia kompleksowego i skojarzonego leczenia nowotworów: radioterapia, 

chemioterapia i hormonoterapia – zasady postępowania, leczenie celowane  

-Leczenie suboptymalne i/lub sprzeczne 

III. Skryning- populacyjne przesiewowe badania profilaktyczne w kierunku wykrywania 

raka piersi i raka szyjki macicy 

IV. Leczenie nowotworów 

2. Działania informacyjno edukacyjne dla położnych: 

Część teoretyczna (8 h szkoleniowe) 

 

I. Epidemiologia i wczesna profilaktyka  raka 

- przyczyny wzrostu zachorowalności  na nowotwory   

-profilaktyka pierwotna 

-wczesne wykrywanie nowotworów, profilaktyka wtórna i badania przesiewowe; 

poradnictwo genetyczne. 
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II. Wczesne wykrywanie raka piersi i raka szyjki macicy 

III.   Stany nagłe w onkologii  

- Objawy najważniejszych stanów nagłych, zagrażających życiu 

- Sposoby interwencji doraźnej i w oparciu o placówki wysokospecjalistyczne 

IV. Leczenie nowotworów  

- Praktyczne aspekty postępowania , w łagodzeniu i likwidacji powikłań w trakcie i po 

zastosowaniu chemioterapii i/lub radioterapii 

- Najczęstsze błędy i opóźnienia wynikające z zaniechania wykon, diagnostyki wstępnej. 
  

3. Plan zajęć w warsztatach dla uczestniczek projektu  „Profilaktyka raka piersi wraz z 

warsztatami samobadania piersi”: 

a) Część teoretyczna (2 h szkoleniowe) 

- prewencja, dobre nawyki w pielęgnacji ciała 

- zagrożenia cywilizacyjne 

            - wpływ jakości życia na zdrowie 

            - omówienie przyczyn zachorowalności na raka piersi 

            - budowa piersi i regularne samobadanie jako diagnostyka pierwotna 

            - omówienie czynników ryzyka  

b) Część praktyczna (2 h szkoleniowe) 

- warsztat ćwiczeń na fantomach mammograficznych  

- wykrywanie zmian w piersiach 
 

4. Plan zajęć w warsztatach dla uczestniczek projektu „Profilaktyka raka szyjki macicy 

wraz ze sposobami zapobiegania i profilaktyki” 

a) Część teoretyczna (2 h szkoleniowe) 

- przyczyny zachorowalności na raka szyjki macicy 

- zdrowy styl życia 

-omówienie raka szyjki macicy jako problemu społecznego 

- miejsca oraz przebieg badań cytologicznych  

- skutki i zagrożenia niewykonania regularnie badań cytologicznych i ginekologicznych  

 - omówienie czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy 

-  przebieg leczenia raka szyjki macicy, skutki socjalne, społeczne i ekonomiczne 

b) Część praktyczna (2 h szkoleniowe) 

-  warsztaty omówienie zgłoszonych  ankietowo problemów zdrowotnych  

 



 

 
 

9 

 

 

NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie 
39-300 Mielec, ul. Tańskiego 2, tel. +48 175 824 060, fax. +48 175 824 062 

www.sos-zycie.pl    e-mail: fundacja@sos-zycie.pl 

 
 

 

§8 

WARUNKI W PROJEKCIE 

1. Wszystkie Uczestniczki /Uczestnicy projektu mają prawo do pełnej informacji dotyczącej 

swojego uczestnictwa w projekcie, w tym w szczególności o terminach, miejscach i zasadach 

uczestnictwa w wybranych formach wsparcia przewidzianych w projekcie.  

2. Uczestniczki /Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu jeśli 

okażą dokument potwierdzający wydatkowana na dojazd kwotę.  

3. W każdym ze szkoleń dla lekarzy i położnych przewidziana jest przerwa kawowa oraz catering. 

4. W każdym z warsztatów realizowanych pod kątem profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka 

szyjki macicy przewidziana jest przerwa kawowa. 

5. Uczestniczki /Uczestnicy projektu zobowiązani są do:   

a)  punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach potwierdzonego osobistym podpisem na liście 

obecności   

b) wypełniania formularza i oświadczenia i deklaracji  związanych z realizacją projektu  

c) wykonania badań profilaktycznych  

6. Każdy Uczestnik/Uczestniczka warsztatów zobowiązany jest do potwierdzenia udziału  

w szkoleniu i warsztacie, potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych, zaświadczenia  

o ukończeniu szkolenia, oraz cateringu w przypadku lekarzy i położnych  własnoręcznym 

podpisem na liście obecności.  

7. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od 

Uczestników projektu zobowiązani są oni dostarczyć ww. dokumenty w trybie i terminie 

wyznaczonym przez Realizatora projektu. 

8. Wszyscy Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Realizatora projektu  

o ewentualnych zmianach istotnych danych osobowych, np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, 

adresu zamieszkania, miejsca zatrudnienia.  

§9 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

1. Uczestnicy projektu  mają prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu i nie ponosi przy tym 

skutków finansowych, jeśli zgłosi chęć rezygnacji na piśmie w terminie do 5 dni roboczych 

przed rozpoczęciem szkolenia. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników 

projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu: 

a. Rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć 

uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzanie, naruszenia nietykalności cielesnej innego 

słuchacza, trenera lub pracownika Realizatora projektu, udowodnionego aktu kradzieży, 
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szczególnego wandalizmu oraz udziału w zajęciach osób w stanie wskazującym spożycie 

alkoholu lub środków odurzających); 

b. Podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika projektu, może on 

zostać dopuszczony do kontynuacji warsztatów w innym terminie i miejscu.. Za nadzwyczajne 

okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestniczka, której charakter uniemożliwia 

osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę członka rodziny Uczestnika powodującą 

nieobecność na szkoleniu lub warsztatach. Uczestnik  jest zobowiązany do przedstawienia 

wiarygodnych dokumentów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, 

jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej . 

6. Decyzję o włączeniu kandydatów z listy rezerwowej podejmuje Kierownik projektu. 

7. Niniejsze postanowienia wynikają z faktu, iż projekt jest finansowany ze środków publicznych,  

w  związku z czym na organizatorze spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe 

i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 
 

§10 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

1. Każda Uczestniczka/Uczestnik zobowiązany jest do respektowania zasad niniejszego 

Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Realizator projektu. 

3. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia  2017r. Beneficjent zastrzega sobie 

prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach. 

5. Aktualna wersja regulaminu dostępna będzie na stronie www.sos-zycie.pl 

6. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych  

i wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 oraz przepisach prawa dotyczących realizacji projektu. 

 

   Mielec 1 sierpień 2017r                                               ………………………………. 

       (miejscowość i data)                          (podpis) 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy (warsztaty/szkolenia) 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu 

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

 


