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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„NASZ SENIOR JAK RYBA W WODZIE” 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie  
„NASZ SENIOR JAK RYBA W WODZIE” realizowanym przez  Stowarzyszenie 
VivaMY       w Koszalinie  na podstawie umowy z dnia 30.06.2017 r. podpisanej            
z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Koszalinie                
w ramach PROGRAMU SPOŁECZNIK. 

2. Projekt jest dofinansowany  ze środków  Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

3. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie VivaMY w Koszalinie ul. WŁ. Andersa 
26. 

 

§ 2 
Słownik pojęć 

 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Projekt – zadanie publiczne  pt. „NASZ SENIOR JAK RYBA W WODZIE”, 

realizowane przez Stowarzyszenie VivaMy w Koszalinie. 
2. Realizator projektu – Stowarzyszenie VivaMY 
3. Kandydat - osoba, która poprzez nadesłanie/dostarczenie do biura projektu 

deklaracji, zadeklarowała chęć udziału w zadaniu publicznym.  
4. Uczestnik – adresat zadania publicznego - osoba, która w wyniku oceny 

dostarczonej personelowi projektu deklaracji udziału, została zakwalifikowana 
do udziału w projekcie. 

5. Komisja Rekrutacyjna – kierownik zadania publicznego i z-ca kierownika zadania 
publicznego.  

6. Biuro projektu – biuro realizatora projektu, mieszczące się w siedzibie 
Stowarzyszenia VivaMY w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 26 (wejście od ul. 
Racławickiej). 

7. Strona internetowa – internetowa Stowarzyszenia VivaMY pod adresem 
www.vivamy.koszalin.pl 
 
 

§ 3 
Informacje o projekcie  

 

1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2017 r. do 20.11.2017 r. na terenie 
miasta Koszalina. 

2. Głównym celem projektu jest aktywizacja 16 starszych osób (Senior 60+) 
poprzez zorganizowanie zajęć gimnastyki, w tym aerobik w wodzie - działalność 
prozdrowotna      i     rehabilitacyjna. 

3. W ramach projektu przewidziano dla jego uczestników  zajęcia ruchowe                               
z instruktorem- gimnastyka w wodzie -18 zajęć. 

4. Udział w zajęciach  jest częściowo odpłatny przez jego uczestników   w wysokości 
8 zł za bilet wstępu na każde zajęcie.  

http://www.vivamy.koszalin.pl/
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5. Podczas realizacji zadania publicznego jego uczestnikom zapewnione zostanie: 
- wykwalifikowany Instruktor w ramach zakupu usługi w Parku Wodnym  

Koszalin,  
-   odpowiednio dobrana i dawkowana forma ruchu.  

6. Na zakończenie projektu zaplanowana zostanie  konferencja podsumowująca 
realizację zadania publicznego z udziałem m.in. uczestników, Instruktora, 
Zarządu Stowarzyszenia oraz Animatora Terenowego. 

 

§ 4 
Rekrutacja  

 

1. Celem rekrutacji jest wyłonienie z grona kandydatów 16 uczestników Projektu, 
w tym  4 uczestników z grona Partnerów – osób powyżej 60 roku życia z terenu 
miasta Koszalina  i powiatu koszalińskiego, członków Stowarzyszenia VivaMY       
i Partnerów, z czego co najmniej 50% z nich  stanowić będą osoby samotne, 
nieaktywne zawodowo i osoby          z niskimi dochodami. 

2. Wolontariusze (członkowie Stowarzyszenia) czynnie udzielający się w pracach 
Stowarzyszenia na etapie rekrutacji, traktowane będą priorytetowo, co oznacza, 
że będą miały pierwszeństwo wzięcia udziału w Projekcie.  

3. Prace rekrutacyjne prowadzone są przez powołaną uchwałą Zarządu 
Stowarzyszenia  Komisję rekrutacyjną składającą się od 3 do 4 osób.  Komisja ze 
swoich prac sporządza protokół. 

4. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez realizatora na terenie miasta 
Koszalina     w oparciu o działania promocyjno - informacyjne, realizowane za 
pośrednictwem strony internetowej, FB oraz udzielaniem informacji w biurze 
Projektu i bezpośrednim  

5. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty, prowadzona będzie  
w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym regulaminie. 

6. Zgłoszenia udziału w Projekcie można składać osobiście w Biurze Projektu,         
w terminie do dnia 28.07.2017 r. 

7. W celu dokonania zgłoszenia kandydat jest zobowiązany dostarczyć prawidłowo 
wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa.  

8. Wymagane dokumenty dostępne będą na stronie internetowej Stowarzyszenia 
VivaMY oraz  w biurze Projektu. 

9. Formularze rekrutacyjne - deklaracje uczestnictwa będą zarejestrowane według 
daty ich wpływu i poprzez nadanie numeru identyfikacyjnego.   

10. Kryteria rekrutacji adresatów zadania publicznego: 
a) osoba pozostająca bez zatrudnienia, która ukończyła 60 rok życia, 
b) osoba zamieszkała na terenie miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego, 
c) osoba posiadająca decyzję o przyznaniu świadczenia emerytalnego lub 

rentowego, 
d) oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału        

w zajęciach.  
11. O zakwalifikowaniu kandydata do Projektu decydować będzie spełnienie 

kryteriów dostępu określonych w ust. 9 (ocena formalna), jak również 
uzasadnienie chęci (motywacji) kandydata do wzięcia udziału w Projekcie.  

12. Od dnia otrzymania informacji o brakach formalnych  kandydat ma 2 dni 
robocze na ich uzupełnienie.  

13. Pierwszeństwo udziału w zaproponowanym zadaniu publicznym mają osoby 
wymienione w ust. 2 oraz  samotne (weryfikacja na podstawie podpisanego 
oświadczenia). 
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14. W przypadku zakwalifikowania  się większej liczby kandydatów zostanie 
utworzona lista rezerwowa. 

15. Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do projektu,   
w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej 
zakwalifikowane ( lista podstawowa).  

16. Podstawą zakwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie spełnianie kryteriów 
określonych w ust. 9.  

17. Do udziału w Projekcie może zakwalifikować się maksymalnie 25 uczestników, 
według kolejności składanych Formularzy rekrutacyjnych - deklaracji 
uczestnictwa  i zarejestrowanych  w sposób  opisany w ust. 8 regulaminu. 

18. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rekrutacji lub 
wyznaczenia kolejnego naboru kandydatów, aż do czasu zakwalifikowania grupy 
spełniającej wartości założone dla grupy uczestników Projektu.  

19. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje kandydatowi odwołanie.  
20. Po zakwalifikowaniu uczestników, każda osoba zostanie powiadomiona 

telefonicznie lub mailowo  o  terminie rozpoczęcia planowanych działań. 
  

 
§ 5 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu  
 

1.  Uczestnik Projektu jest zobowiązany do samodzielnego dotarcia na miejsce 
prowadzenia zajęć oraz przestrzegania Regulaminu obowiązującego na terenie 
Parku Wodnego w Koszalinie. 

2   Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach zaplanowanych 
do realizacji w ramach zadania publicznego.  

3. W przypadku jakichkolwiek naruszeń uprawnień uczestnika lub innych 
nieprawidłowości, uczestnik ma obowiązek natychmiastowego poinformowania 
o nich realizatora Projektu.  

4.   Nie przewiduje się obciążania adresatów zadania publicznego kosztem 
rezygnacji na każdym etapie jego realizacji.  

5.  Uczestnicy Projektu zobowiązani są do stosowania zasad określonych  
w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych 
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji zadania 
publicznego, 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.).  

 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy organizacyjne związane z realizacją Projektu, a nie uregulowane 
niniejszym regulaminem, są rozstrzygane przez realizatora. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. Realizator 
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian zapisów Regulaminu w trakcie 
realizacji zadania publicznego. 

 

 
Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia VivaMy  w Koszalinie  
Nr 63 z  dnia 11.07.2017 r. 
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