Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Partycypacja wiejska: Międzypokoleniowe Rady Wsi na rzecz ochrony
lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowo-przyrodniczego”

1.

2.

3.

§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie pn. „Partycypacja wiejska:
Międzypokoleniowe Rady Wsi na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego
i kulturowo-przyrodniczego”, dofinansowanym przez Narodowy Instytut Wolności
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt realizowany jest przez Fundację „Tradycyjna Zagroda” (z siedzibą w Manasterzu,
gmina Jawornik Polski, powiat przeworski, woj. podkarpackie) w okresie od 01.05.2019 r.
do 30.11.2020 r.
Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Projektu
pozostaje w gestii Fundacji „Tradycyjna Zagroda”.

§2
Słownik pojęć (definicje)
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Projekcie – oznacza to Projekt pn. „Partycypacja wiejska: Międzypokoleniowe Rady Wsi
na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowo-przyrodniczego”, który
został dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
2. Realizatorze projektu / Realizatorze – oznacza stronę odpowiedzialną za realizację Projektu:
Fundację „Tradycyjna Zagroda”, z siedzibą w Manasterzu 585, 37-220 Kańczuga, KRS
0000411187; NIP: 7941818937; REGON: 180817684.
3. NIW - oznacza to instytucję Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego, która udzieliła dofinansowania na realizację niniejszego projektu.
4. FIO / dofinansowaniu – oznacza dofinansowanie przyznane przez NIW ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
5. Szkolnych partnerach projektu – oznacza partnerów formalnych z następujących placówek:
a. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim, Jawornik Polski 209, 37-220
Kańczuga,
b. Szkoła Podstawowa im Poległych w Strajku w Krzeczowicach, Krzeczowice 56,
37-220 Kańczuga,
c. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej, 37-222 Łopuszka Wielka 488,
d. Szkoła Podstawowa im. Jana i Marii Jędrzejewskich w Siedleczce, Siedleczka 179, 37-220
Kańczuga,
e. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Manasterzu, Manasterz 575, 37-220 Kańczuga,
f. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Sieteszy, 37-206 Sietesz 329.
6. Gminnych partnerach projektu – oznacza partnerów formalnych z gmin:
a.
Urząd Gminy w Dynowie, ul. Ks. Józefa Ożogi 2, 36-065 Dynów,
b.
Urząd Gminy w Jaworniku Polskim, 37-232 Jawornik Polski 30,
c.
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. Marii Konopnickiej 7, 37-220 Kańczuga.
7. Biurze projektu – oznacza to pomieszczenie przeznaczone do zarządzenia Projektem
w Kańczudze, które prowadzone będzie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r. (Dokładna
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lokalizacja biura Projektu zostanie ogłoszona do 31 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej
projektu).
Stronie internetowej projektu - oznacza:
http://www.tradycyjnazagroda.pl/miedzypokoleniowe-rady-wsi-fio-2019-2020.html
Kandydacie - oznacza osobę fizyczną, która ubiega się o zostanie Uczestnikiem Projektu i zgłosiła
się do udziału w Projekcie zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszym Regulaminie.
Uczestniku Projektu / Uczestniku – oznacza osobą fizyczną, zamieszkałą w województwie
podkarpackim, która została zakwalifikowana przez Realizatora projektu do uczestnictwa
w projekcie i bierze w nim, tj. we wszelkich zajęciach przewidzianych w projekcie, czynny udział.
Ponadto Uczestnik projektu przynależy do jednej z dwóch grup wiekowych:
a. „osób młodych”: uczniowie szkół podstawowych od IV do VIII klasy, uczniowie szkół średnich
oraz studenci, a także osoby młode do 29 roku życia, mieszkańcy woj. podkarpackiego.
b. „osób starszych”: od 45 roku życia.
Miejscu realizacji projektu – oznacza realizację większości zajęć i spotkań w budynkach
Szkolnych partnerów projektu (w pobliżu miejsca zamieszkania większości Uczestników projektu
z poszczególnych 3 grup/miejscowości) oraz realizację spotkań roboczych w wyznaczonych
tradycyjnych sadach (gospodarstwach rolnych) spośród wskazanych przez Uczestników projektu
i zlokalizowanych na terenie miejscowości Gminnych partnerów projektu. Ponadto sporadycznie
zajęcia odbywać się będą poza miejscowościami Gminnych partnerów projektu, dotyczy
to zwłaszcza: dwudniowej wycieczki oraz wyjazdu studyjnego do Arboretum w Bolestraszycach
k/Przemyśla.
Miejscu zbiórki do realizacji zajęć – dotyczy prowadzenia zajęć terenowych i oznacza miejsce
zbiórki (zwykle w/przy budynku Szkolnych partnerów projektu) dla Uczestników projektu, skąd
zorganizowany zostanie transport do miejsca realizacji zajęć terenowych.
Sile wyższej - oznacza zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron
(tj. NIW, Realizatora lub Uczestnika projektu), które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają
wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła
przewidzieć, ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej
staranności.
§3
Założenia Projektu
Główny cele Projektu: rozwijanie aktywności społecznej oraz integracji międzypokoleniowej
bazującej na ochronie dziedzictwa historycznego i kulturowo-przyrodniczego w 3 wybranych
wsiach Pogórza Dynowskiego.
Grupy uczestników: projekt skierowany jest do dwóch grup uczestników:
a. „młodych”: uczniowie szkół podstawowych od IV do VIII klasy, uczniowie szkół średnich oraz
studenci, a także osoby młode do 29 roku życia, mieszkańcy woj. podkarpackiego. Przy czym
pierwszeństwo udziału przysługuje uczniom szkół podstawowych z klas VI-VIII.
b. „starszych”: osoby od 45 roku życia. Przy czym pierwszeństwo udziału przysługuje osobom,
które ukończyły 60 rok życia.
Projekt bazuje na międzypokoleniowej współpracy i partycypacji lokalnej 48 osób
podzielonych na 3 grupy Uczestników projektu złożone z 16-osobowych
tzw. „Międzypokoleniowych Rad Wsi” (tj. grup zrzeszających po 8 młodszych i starszych
Uczestników Projektu), które podejmą (w każdej z 3 wybranych miejscowości, zwykle na terenie
swoich wsi) główne zadania Projektu.
Główne zdanie Uczestników Projektu polegają na włączeniu społeczności lokalnej w:
a. ochronę dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, przede wszystkim poprzez warsztaty
i spotkania identyfikowania dawnych drzew owocowych w wybranych tradycyjnych sadach
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i utworzenia z nich ścieżki ekoedukacyjnej, a także szczepienia drzew dawnych odmian,
tworzenia budek dla ptaków, tworzenia filmików o dzianiach Projektu, itp.
b. ochronę dziedzictwa historycznego: utworzenia historycznego questu (terenowej gry,
nieoznakowanego szlaku) upamiętniającego lokalnych bohaterów z czasów II wojny światowej.
Okres realizacji zajęć projektu: zasadnicza część spotkań dla Uczestników Projektu
prowadzona będzie od 01 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r. Zajęcia prowadzone będą
zwykle w dni wolne od szkoły (w wakacje/ferie, soboty i niedziele), ale za zgodą Uczestników
projektu część zajęć odbywać się może również w dni robocze. Szczegółowy harmonogram
realizacji ustalany będzie osobno z każdą z utworzonych 3 grup (tj. „Międzypokoleniowych Rad
Wsi”).
Zestawienie zajęć Projektu ze wstępnym harmonogramem:
a. działania realizowane wyłącznie dla grupy młodych uczestników projektu:
I. Dwudniowy warsztat integracyjno-szkoleniowy przygotowujący do uczestnictwa
projekcie – 2 dni, wyjazd z noclegiem i wyżywieniem w ośrodku wypoczynkowym/hotelu.
Miejsce zostanie uzgodnione z uczestnikami projektu, termin: weekend, I/II dekada września
2019 r.
II. Konkurs (z nagrodami) fotograficzno-dokumentujący prowadzony wśród seniorów
w temacie tradycyjnych sadów oraz lokalnej historii – termin realizacji: II-III dekada
września 2019 r.
b. działania realizowane w grupach międzypokoleniowych (młodzież z seniorami)
I. Jednodniowa wycieczka studyjna do Arboretum połączona z warsztatem
dot. rozpoznawania dawnych odmian drzew owocowych – 1 dzień, miejsce realizacji:
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach k/Przemyśla, termin realizacji:
wrzesień/październik 2019 r.
II. Warsztat z tworzenia lokalnego questu historycznego – 3 spotkania, zwykle
po ok. 6 godz., termin realizacji: październik-grudzień 2019 r.
III. Spotkania
robocze
(organizacyjne)
zespołów
międzypokoleniowych
(tzw.
Międzypokoleniowych Rad Wsi) przygotowujące do przeprowadzenia lokalnych
konsultacji społecznych (opiniujących przebieg tworzonej ścieżki ekoedukacyjnej oraz
historycznej gry terenowej) – zwykle 1 spotkanie na miesiąc, 12 spotkań w okresie
od października 2019 r. do października 2020 r.
IV. Zorganizowanie konsultacji społecznych we wsi (dot. tworzonego questu i ścieżki
ekoedukacyjnej) - 1 spotkanie, termin realizacji: listopad/grudzień 2019 r.
V. Spotkanie testujące w terenie quest historyczny - 1 spotkanie w terenie, termin realizacji:
listopad/grudzień 2019 r.
VI. Spotkanie dot. oficjalnego otwarcia questu historycznego - 1 spotkanie, ok. 1-2 godz.,
termin realizacji: grudzień 2019 - marzec 2020 r.
VII. Spotkania dot. rozpoznawania dawnych odmian drzew owocowych, stworzenia planu
wybranych sadów oraz oznakowania ścieżki ekoedukacyjnej tablicami
informacyjnymi – 3-4 spotkania, zwykle od 3 do 6 godz. Okres realizacji: od października
do listopada 2019 r. oraz od sierpnia do listopada 2020 r.
VIII. Spotkania robocze i warsztaty (z nauki szczepienia drzew owocowych, z budowy budek
dla ptaków, z tworzenia filmów oraz zarządzania serwisem internetowym) przygotowujące
do prowadzenia spotkań otwartych dla społeczności lokalnej - 8-10 spotkań, każde od 4
do 8 godz. w zależności od rodzaju zajęć, termin realizacji: od lutego do września 2020 r.
IX. Spotkanie otwarte dla społeczności lokalnej – pomoc w organizacji
i współprowadzenie – 1 spotkanie całodniowe, termin realizacji: październik/listopad 2020
r.
Forma realizacji Projektu: większość spotkań prowadzona będzie w małych, kilkuosobowych
grupach Uczestników Projektów, a wszelkie zadania prowadzone będą w formie przeżyciowej
podczas przeróżnych warsztatów, spotkań roboczych, wyjazdów studyjnych i konkursów
z nagrodami.
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Miejsce realizacji Projektu: większość zajęć (poza wycieczką i wyjazdem studyjnym) odbywać
się będzie na trenie tych 3 miejscowości, z których pochodzić będzie większość przedstawicieli
Międzypokoleniowych Rad Wsi.
Odpłatność za udział w Projekcie: dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich udział w projekcie jest bezpłatny dla jego
Uczestników.
§4
Ogólne zasady rekrutacji
Rekrutacja prowadzona będzie osobno do każdej z dwóch grup: młodych i starszych Uczestników
projektu.
Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie Realizator projektu poprzez wyznaczonych
pracowników (np. Koordynatora projektu, Koordynatora merytorycznego i Spec. ds. aktywności
społecznej).
Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans
w dostępie do uczestnictwa w Projekcie oraz na podstawie procedury opisanej § 5 i 6.
Realizator projektu może wezwać Kandydatów do dokonania korekt uchybień w formularzach
zgłoszeniowych. Brak wniesienia poprawek na wyraźną prośbę Realizatora w wyznaczonym
terminie spowoduje odrzucenie zgłoszenia.
Wyniki z rekrutacji ogłoszone przez Realizatora projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich
procedura odwoławcza.
Realizator projektu utworzy również listy rezerwowe Uczestników projektu.
W przypadku niezadawalającego efektu rekrutacji do Projektu - nabór może zostać przedłużony.
Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie na listę uczestników Projektu oraz zawarcie
Umowy uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
§5
Procedura rekrutacji do grupy młodych Uczestników Projektu
Kryteria formalne:
a. miejsce zamieszkania lub nauki na terenie gmin będących Gminnymi partnerami projektu,
przy czym pierwszeństwo udziału przysługuje uczniom ze szkół będących Szkolnymi
partnerami projektu,
b. wiek kandydatów: od 11 do 29 lat, przy czym pierwszeństwo udziału przysługuje uczniom szkół
podstawowych z klas VI-VIII,
c. złożony w terminie prowadzonej rekrutacji: czytelnie i kompletnie wypełniony (we wszystkich
obowiązkowych polach) formularz zgłoszeniowy,
d. zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich) na uczestnictwo
we wszystkich działaniach Projektu, stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
Sposób zgłaszania kandydatów do grupy młodych Uczestników Projektu następuje wyłącznie
poprzez Formularz zgłoszeniowy wraz z udzielonymi wszystkimi zgodami, w tym na przetwarzanie
danych osobowych oraz utrwalania i publikowania wizerunku, przy czym udzielenie zgód
jest dobrowolne, ale ich nieudzielenie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Projekcie.
Prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy złożyć:
a. w czasie trwania naboru, tj. w okresie od 25 czerwca do 9 września 2019 r.,
b. za pośrednictwem maila na adres mrw@tradycyjnazagroda.pl (przesyłając czytelny skan
lub fotografię formularza zgłoszeniowego) albo osobiście w Biurze projektu (wyłącznie
w terminie od 2 do 9 września 2019 r).
Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w Projekcie stanowi Załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu. Obowiązująca wersja Formularza zgłoszeniowego została
zamieszczona do pobrania na stronie internetowej:
http://www.tradycyjnazagroda.pl/miedzypokoleniowe-rady-wsi-fio-2019-2020.html
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Kryteria wyboru Uczestników projektu z grupy młodszej na podstawie informacji
przekazanych w formularzach zgłoszeniowych:
a. zaangażowanie w działania wolontariatu, zwłaszcza na rzecz seniorów: do +5 pkt.
b. zainteresowanie historią lokalną: do +5 pkt.
c. zainteresowanie kulturą i przyrodą lokalną: do +5 pkt.
Sposób wyboru uczestników projektu:
a. spośród osób spełniających kryteria formalne (zob. ust. 1) do uczestnictwa w Projekcie wybrane
zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów (na podstawie utworzonej Listy
rankingowej).
b. w przypadku równej liczby punktów (dot. osób zamykających Listę rankingową)
przeprowadzone zostaną spotkania rekrutacyjne, podczas których oceniana będzie motywacja
do działań na rzecz osób starszych lub działań na rzecz społeczności lokalnej (do +5 pkt).
§6
Procedura rekrutacji do grupy starszych Uczestników Projektu
Kryteria formalne:
a. miejsce zamieszkania na terenie Pogórza Dynowskiego, przy czym pierwszeństwo udziału
przysługuje mieszkańcom z terenu Gminnych partnerów projektu,
b. wiek kandydatów: od ukończonego 45 roku życia, przy czym pierwszeństwo udziału przysługuje
osobom, które ukończyły 60 rok życia,
Sposób zgłaszania kandydatów do grupy starszych Uczestników Projektu następuje
wyłącznie na podstawie wywiadów i zebranej dokumentacji przez młodych Uczestników projektu,
podczas prowadzonych badań terenowych (zob. § 3, ust. 6.a.II).
Poszukiwania Kandydatów z grupy starszej do prowadzonych wywiadów prowadzone będą
w sposób:
a. pośredni: prowadzony przez młodych Uczestników projektu na zasadzie dowolnego wyboru
osób spełniających Kryteria formalne (podane w ust. 1) z miejscowości na obszarze Gminnych
partnerów projektu,
b. bezpośredni: na podstawie zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w Projekcie,
spełniającym kryteria formalne (podane w ust. 1). W takim przypadku niezbędne
jest podjęcie kontaktu zainteresowanej osoby z Realizatorem projektu (tel. 508-930-105
lub mailowego: mrw@tradycyjnazagroda.pl) w terminie do 14 września 2019 r. Zgłoszenia
będą na bieżąco przekazywane młodym Uczestnikom projektu, którzy w miarę możliwości
przeprowadzą wywiad będący jedyną formą kwalifikacji do uczestnictwa w Projekcie.
Kryteria wyboru Uczestników projektu z grupy starszej na podstawie informacji
przekazanych w ankietach podczas wywiadów:
a. motywacja do uczestnictwa w Projekcie: +5 pkt.,
b. poczucie osamotnienia: do +10 pkt.,
c. wiedza i doświadczenie w zakresie obszarze lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowoprzyrodniczego: do +10 pkt.
Sposób wyboru uczestników projektu prowadzone będzie w następujących etapach:
a. Etap I: spośród osób spełniających kryteria formalne (zob. ust. 1) do uczestnictwa w Projekcie
wybrane zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów (na podstawie utworzonej
Listy rankingowej),
b. Etap II: osobom wybranym w I etapie, Uczestnicy projektu z grupy młodszej, będą mogli
przyznać dodatkowe punkty (do +5 pkt. - za bycie pomocnym w wypełnianiu ankiety),
c. Etap III: osoby o największej liczbie uzyskanych punktów zostaną zaproszone do udziału
w Projekcie. W przypadku odmowy uczestnictwa, zaproszone zostaną kolejne osoby z Listy
rankingowej).
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§7
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu
Każdy z uczestników Projektu ma prawo do:
a. udziału w zajęciach gwarantowanych w projekcie dedykowanej właściwej grupie wiekowej,
b. zgłaszania uwag i oceny zajęć,
c. otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
d. otrzymania zaświadczenia i/lub dyplomu uczestnictwa w Projekcie, na podstawie aktywnego
w nim udziału - po zakończeniu realizacji Projektu lub zakończeniu uczestnictwa w Projekcie.
Każdy Uczestnik projektu (a w imieniu osoby niepełnoletniej - jego prawny opiekun)
zobowiązuje się do:
a. obecności (tj. czynnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach projektu) potwierdzonej
każdorazowo podpisem na liście obecności. Powody absencji mogą być jedynie wyjątkowe:
obiektywnie uzasadniona sytuacja rodzinna, długotrwała choroba lub siła wyższa,
b. każdorazowego i uprzedniego zgłaszania niemożności stawienia się na zaplanowane zajęcia o ile to możliwe na przynajmniej 1 dzień roboczy przed planowaną realizacją danego spotkania,
c. złożenia zasadnego usprawiedliwienia w przypadku absencji w spotkaniach projektu,
d. złożenia - na wezwanie Realizatora projektu - odpowiednich dokumentów potwierdzających
możliwość uczestnictwa w Projekcie,
e. wypełniania ankiet oceniających poszczególne zajęcia oraz inne dokumenty służące
bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,
f. zaakceptowania zasad przetwarzania danych osobowych (zgodnie z Klauzulą informacyjną
stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), co poświadcza osobiście podpisem
pod odpowiednim oświadczeniem złożonym na Formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
g. zaakceptowania możliwości publikacji swojego wizerunku (utrwalanie na fotografiach,
filmach, realizowanych w trakcie projektu) oraz jego publikacji w materiałach informacyjnych
i na
stronach
Realizatora
projektu,
co
poświadcza
osobiście
podpisem
pod odpowiednim oświadczeniem złożonym na Formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Niepełnoletni Uczestnicy projekty odbierani są przez opiekunów prawnych (bądź pisemnie
upoważnionych przez nich osób) w ustalonych porach z miejsc zbiórek. Czynności te koordynuje
wyznaczony pracownik Realizatora projektu.
Koszt dojazdu, do Miejsca zbiórki do realizacji zajęć, Uczestnik projektu (w imieniu osób
niepełnoletnich jego prawni opiekunowie) pokrywa we własnym zakresie - chyba, że pisemnie,
ustalono inaczej z Realizatorem projektu.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu udział w zajęciach projektu (obejmujący m.in.: szkolenia,
warsztaty, spotkania robocze, dwudniową wycieczkę i wyjazd studyjny do Arboretum, poczęstunki,
dojazdy na realizację zajęć z Miejsca zbiórek, nagrody otrzymane w konkursach) jest bezpłatny
dla Uczestników Projektu.
§8
Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie
Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie:
a. składając na 3 dni robocze przed rozpoczęciem pierwszych zajęć pisemną rezygnację
bez podania przyczyny (e-mailem na adres: partycypacja@tradycyjnazagroda.pl lub osobiście
w Biurze Projektu),
b. w trakcie uczestnictwa w Projekcie wyłącznie w przypadkach uzasadnionych: długotrwałą
chorobą, rehabilitacją i/lub siłą wyższą składając pisemną rezygnację w formie Oświadczenia
o przyczynie rezygnacji - stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
Realizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie
lub poszczególnych spotkaniach Uczestnika (w formie pisemnej Decyzji), który:
a. w jakikolwiek sposób zakłóca przebieg zajęć albo działa na szkodę Projektu i/lub Realizatora,
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b. notorycznie się spóźnia lub opuszcza zajęcia bez zasadnego usprawiedliwienia,
c. pomimo zasadnego usprawiedliwienia opuścił więcej niż 50% zajęć, liczonych w danym
kwartale realizacji Projektu.
W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Uczestnika z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza
osoba z Listy rezerwowej.
§9
Konsekwencje rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie
Konsekwencją rezygnacji lub wykluczenia Uczestnika z Projektu na podstawie § 8,
ust. 1 oraz ust. 2.c jest możliwość zażądania - ze strony Realizatora projektu - zwrotu wcześniej
przekazanych materiałów dydaktycznych w stanie nienaruszonym. W przypadku wyraźnych
śladów ich użytkowania Realizator może zażądać zwrotu równowartości ceny ich nabycia w dniu
zakupu, zgodnie z przedstawionym dokumentem księgowym.
Konsekwencją rezygnacji lub wykluczenia Uczestnika z Projektu na podstawie § 8, ust.
2.a-b jest tożsame z postępowaniem opisanym powyżej w ust. 1, a dodatkowo może skutkować
żądaniem zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa w Projekcie, zgodnie z przedstawionymi
dokumentami księgowymi.
§ 10
Zasady monitoringu i kontroli
Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom
zaangażowanym w realizację Projektu, a także osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym
do przeprowadzania - przez Realizatora lub NIW - kontroli Projektu.
§ 11
Zastrzeżenia i oświadczenia Realizatora projektu
Realizator projektu oświadcza, że:
a. uczestnictwo w Projekcie jest równoznaczne z udzieleniem zgody przez Uczestnika projektu
na fotografowane i/lub filmowane swojego wizerunku podczas zajęć, bowiem każde ze spotkań
realizowane w ramach Projektu będzie przez pracowników Realizatora projektu lub podmioty
zewnętrzne (za wiedzą i zgodą Realizatora projektu) fotografowane i/lub filmowane,
b. filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć przez Uczestnika projektu lub osoby postronne
bez wyraźnej zgody Realizatora projektu jest zabronione, z konsekwencją możliwości
wykluczenia Uczestnika z udziału w projekcie,
c. wszelkie podane dane osobowe Uczestnika Projektu są chronione zgodnie z powszechnie
obowiązującym prawem w tym zakresie (w szczególności RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych). Dane osobowe Uczestników projektu - na podstawie
udzielonej przez niego zgody w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu - będą przetwarzane
przez Realizatora projektu w celu realizacji umowy Uczestnictwa w projekcie oraz celów
monitorujących i kontrolnych Projekt, a także do informowania o inicjatywach i działaniach
prowadzonych przez Realizatora projektu,
d. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – tak osobiste jak i majątkowe –
wyrządzone osobom trzecim przez Uczestnika Projektu w trakcie trwania zajęć jak i w przerwie
między zajęciami. W szczególności dotyczy to zniszczenia jakiegokolwiek mienia należącego
tak do innych Uczestników jak i do podmiotów, na których terenie realizowane są zajęcia
Projektu lub z którymi Realizator projektu współpracuje przy organizacji Projektu. Uczestnik,
który dopuścił się wyrządzenia szkody jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości
na zasadach ogólnych,
e. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych, w tym
danych osobowych.
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Realizator projektu zastrzega sobie możliwość:
a. fotografowania, filmowania, nagrywania i utrwalania przebiegu wszystkich zajęć Projektu
w jakikolwiek inny sposób oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach
eksploatacji oraz do udzielania zgody innym podmiotom w tym zakresie, pod warunkiem,
że zdjęcia, filmy, nagrania audio i inne będą wykonywane po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody Uczestnika Projektu i trenera prowadzącego dane zajęcia (zgodnie z Załącznikiem nr 1
do Umowy uczestnictwa w projekcie). Uczestnik Projektu wyraża tym samym nieodwołalną
zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Projektu oraz Realizatora
projektu, w szczególności w drodze publikacji przez Realizatora, NIW lub partnerów
współpracujących z Realizatorem zdjęć lub filmów z przebiegu Projektu,
b. zmiany lub modyfikacji całego Projektu lub jego poszczególnych działań opisanych w § 3,
ust. 6.a-b,
c. zrealizowania części działań, skrócenia lub wcześniejszego zakończenia realizacji Projektu,
zwłaszcza w przypadku problemów z uzyskaniem dofinansowania (np. opóźnieniem
w przekazaniu transzy dotacji) lub rozwiązania umowy ze strony NIW,
d. zmiany miejsca realizacji warsztatów lub spotkań, przy czym w przypadku zaistnienia takiej
zmiany poinformuje Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.
e. zakwalifikowania większej liczby Uczestników projektu na podstawie zgody uzyskanej przez
NIW, przy czym zwiększenie liczebności Uczestników nie będzie powodowało obniżenia jakości
świadczonych zajęć,
f. zmiany niniejszego Regulaminu w całości lub części, przy czym wszelkie zmiany
niniejszego Regulaminu (wraz z ich „Zestawieniem”) obowiązywać będą od daty ich
opublikowania na stronie:
http://www.tradycyjnazagroda.pl/miedzypokoleniowe-rady-wsi-fio-2019-2020.html
§ 12
Postanowienia końcowe
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego
Regulaminu.
Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora projektu
w porozumieniu z Zarządem Realizatora projektu, w przypadku sporu z Uczestnikiem Projektu
zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
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