
 

1 
 

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

realizowanym przez Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi   

RUTW- RUMIA w ramach  projektu „Aktywni seniorzy w Rumskim Uniwerytecie Trzeciego 

Wieku” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Priorytet I-  Edukacja osób starszych 

 

§ 1 

 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i rekrutacji do zadań projektowych 

realizowanych w ramach projektu „Aktywni seniorzy w Rumskim Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku”,  dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Priorytet I Edukacja Osób Starszych. 

 

§ 2 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
 

1. Projekcie - należy przez to rozumieć wszystkie działania projektowe  realizowane  

w ramach projektu  „Aktywni seniorzy w Rumskim Uniwerytecie Trzeciego Wieku” 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

2. Zespole projektowym - należy przez to rozumieć Koordynatora projektu i asystenta 

odpowiedzialnych  za projekt. 

3. Beneficjencie lub Uczestniku Projektu - należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną 

do uczestnictwa w Projekcie i wszelkich działaniach projektowych. 

4. Formularzu zgłoszeniowym - należy przez to rozumieć dokument stanowiący podstawę do 

ubiegania się o udział w Projekcie. Formularz zgłoszeniowy wypełnia osoba ubiegająca się o 

uczestnictwo w przedmiotowym projekcie. 

5. Projektodawcy- należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Rumi RUTW-RUMIA. 

§3 

 

Status Uczestnika projektu 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a) wiek 60+ 

b) miejsce zamieszkania – powiat wejherowski.. 

2. Podczas rekrutacji nie będzie brana pod uwagę płeć, sytuacja materialna, przekonania 

religijne, polityczne, czy inne. 
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3. Kandydat/ka na Uczestnika Projektu musi spełniać wymogi określone w § 3 pkt 1 na dzień  

przystąpienia do projektu tj. w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa  

w projekcie. 

4. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do stosowania zasad określonych w niniejszym 

Regulaminie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych oraz wizerunku na 

potrzeby procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji Projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

§ 4 

Rekrutacja do Projektu 

 Rekrutacja do projektu  będzie miała charakter otwarty. 

 Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w okresie od 10 do 14 września 2018 r w MDK 

przy ul. Mickiewicza 19 w Rumi w godzinach 11:00-14:00. 

 Jeśli będą jeszcze wolne miejsca w zajęciach projektowych po 14 września br., będzie można 

zapisać się po indywidualnym umówieniu się z jedną z osób z Zespołu Projektowego lub  

w każdą środę podczas dyżurów Zarządu. 

 Zapisy będą kontynuowane do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników. 

  Osoby, które spełniły kryteria formalne, a nie zakwalifikowały się do Projektu z uwagi na 

brak miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

 Osoby z listy rezerwowej będą zakwalifikowane do udziału w Projekcie w przypadku 

rezygnacji osób z listy podstawowej. 

 Podstawą zakwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie spełnianie przez nie kryteriów 

formalnych. 

 Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest poprawne wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie „Aktywni seniorzy w Rumskim 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku” i złożenie ich osobom odpowiedzialnym za rekrutację. 

 Formularz zgłoszeniowy będzie można pobrać od 04 września 2018 roku na stronie 

internetowej www.utw-rumia.pl w zakładce aktualności lub podczas zapisów w terminie  

od 10 do 14 września 2018 r.   

 Formularz zgłoszeniowy jest jedynie zgłoszeniem chęci uczestnictwa w Projekcie i nie 

przesądza o zakwalifikowaniu do projektu. 

 Projektodawca poinformuje Kandydatów/ki o zakwalifikowaniu do projektu przed 

rozpoczęciem zajęć. 

 Kandydaci/tki z list rezerwowych zostaną zaproszeni do udziału w projekcie w przypadku  

rezygnacji lub niedopełnieniu warunków uczestnictwa przez osoby wcześniej 

zakwalifikowane. 

  Formularze zgłoszeniowe rejestrowane będą według kolejności ich wpływu. 

 Za zgłoszenia Uczestnika do udziału w Projekcie przyjmuje się moment,  

w którym został złożony komplet wymaganych dokumentów. 

 O zakwalifikowaniu Kandydata do Projektu będzie decydowała ocena formalna,  

tj. spełnienie kryteriów dostępu oraz złożenie wymaganych i poprawnie wypełnionych 

dokumentów w określonym terminie- zdecyduje kolejność wpływu dokumentów. 

http://www.utw-rumia.pl/
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 Spełnienie kryteriów formalnych zostanie potwierdzone na Karcie Oceny Formalnej. 

  Kryteria oceny formalnej: ocena 0 – 1 (0 - nie spełnia; 1 - spełnia). 

  Do Projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, 

będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

 Za przeprowadzenie rekrutacji Uczestników do Projektu odpowiedzialny jest Zespół 

Projektowy. 

 Informacja o zakończeniu rekrutacji będzie niezwłocznie zamieszczona na stronie 

internetowej Stowarzyszenia Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi RUTW-RUMIA. 

 

§ 5 

Uczestnictwo w Projekcie 

1. Uczestnictwo w projekcie  jest bezpłatne i dobrowolne. 

2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są podpisać deklarację uczestnictwa oraz przestrzegać 

zasad   niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach 

przewidzianych dla niej/niego w projekcie, potwierdzanych każdorazowo podpisem na liście 

obecności. 

4. Dopuszcza się nieobecność wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach z ważnych przyczyn. 

5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zespołu 

Projektowego o wystąpieniu okoliczności skutkujących przerwaniem udziału  

w projekcie. 

 

§6 

 Prawa Uczestnika Projektu 

1. Każdy uczestnik ma prawo do: 

  a. wsparcia personelu projektu   

b. zgłaszania uwag dotyczących form zajęć czy spraw organizacyjnych,  

w których uczestniczy. 

 

§7 

 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.08.2018r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu, 

tj. do dnia 31.12.2018 r. 

2. Projektodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów Regulaminu oraz 

innych dokumentów rekrutacyjnych w trakcie realizacji projektu. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektodawcy www.utw-

rumia.pl oraz w MDK w Rumi, przy ul. Mickiewicza 19, podczas dyżurów Zarządu 

Stowarzyszenia Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi RUTW-RUMIA. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.   
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5. Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych  

w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Zespołu Projektowego. 

6. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu, które nie zostaną rozwiązane w 

wyniku negocjacji między stronami, będą rozstrzygane na drodze postępowania 

sądowego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§8 

 

Załączniki do regulaminu: 

 

1.  Formularz zgłoszeniowy 

2. Oferta zajęć 

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie i wyboru zajęć. 

4. Karta Oceny Formalnej 

 

 

 

 


