
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Wiek nie ma znaczenia. Psychofizyczna i społeczna aktywizacja seniorów”

w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

§ 1
Informacje o projekcie

Stowarzyszenie Integracyjne Centrum Edukacji i Kultury we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury 1. 
w Międzyrzecu Podlaskim, zwane dalej Organizatorem, realizuje Projekt pn. „Wiek nie ma znaczenia. 
Psychofizyczna i społeczna aktywizacja seniorów”.
Głównym celem Projektu jest 2. wzmocnienie podmiotowości społecznej osób starszych w środowisku 
lokalnym oraz zwiększenie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej.

 Biuro Projektu mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, przy ul. Warszawskiej 37.
Teren realizacji Projektu: gmina miejska Międzyrzec Podlaski.3. 
Okres realizacji Projektu: od 03.06.2013 r. do 15.12.2013 r.4. 

§ 2
Postanowienia ogólne

Projekt „Wiek nie ma znaczenia. Psychofizyczna i społeczna aktywizacja seniorów” współfinansowany 1. 
jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS), Priorytet I Edukacja osób starszych.
Uczestnik projektu - osoba po 60 roku życia, nieaktywna zawodowo, mieszkaniec gminy miejskiej 2. 
Międzyrzec Podlaski woj. lubuskiego zakwalifikowany do projektu w procesie rekrutacji, zgodnie  
z regulaminem rekrutacji. 
Koordynator Projektu - osoba zarządzająca Projektem.3. 
Rekrutacja rozpocznie się 03.06.2013 r. i będzie trwała do 24.06.2013r. z zastrzeżeniem ust. 5.4. 
W przypadku wcześniejszego zebrania wymaganej ilości uczestników projektu rekrutacja może 5. 
zakończyć się przed datą określoną w ust. 4 i zostanie zamknięta.
Liczbę uczestników projektu ustalono na 60 osób.6. 
Każdy z uczestników ma prawo wyboru zajęć, w których będzie uczestniczył (nie mniej niż 4).7. 
Zajęcia odbywać się będą w grupach, w terminach dostosowanych do wymagań uczestników zgodnie  8. 
z harmonogramem.

§ 3
Warunki uczestnictwa

1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujący warunek:
a) są osobami po 60 r. życia, 
b) są mieszkańcami gminy miejskiej Międzyrzec Podlaski. 
c) są nieaktywne zawodowo.

2. Uczestnik uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie.
3. Uczestnik jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w działaniach projektowych i do potwierdzania swojej 

obecności na liście obecności.
4. Uczestnik jest zobowiązany do informowania o zmianie jakichkolwiek danych osobowych wpisanych  

w formularzu rekrutacyjnym.
5. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, na pisemny 

wniosek uczestnika.



§ 4
Zasady rekrutacji

Rekrutacja prowadzona będzie przez Koordynatora Projektu.1. 
Akcja informacyjna i promocyjna projektu (dystrybucja plakatów, ulotek) prowadzona będzie na terenie 2. 
gminy miejskiej Międzyrzec Podlaski.
Zostanie sporządzona lista rezerwowa uczestników, którzy mogą zająć miejsca w grupach szkoleniowych, 3. 
w przypadku rezygnacji uczestników z projektu z listy podstawowej zgodnie z kolejnością przesyłania 
zgłoszeń osób pierwotnie niezakwalifikowanych. 
Osoby chętne do udziału w szkoleniach winne złożyć komplet następujących dokumentów:4. 
a) formularz zgłoszeniowy, który zawiera:

dane osobowe i kontaktowe;•	
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby •	
projektu.

Druki formularzy zgłoszeniowych dostępne są w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Warszawska 37, 21-560 5. 
Międzyrzec Podlaski.
Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym (wypełnienie wszystkich wymaganych 6. 
pól, czytelny podpis) następuje przez Koordynatora Projektu.
O ostatecznym zakwalifikowaniu do grup szkoleniowych decydować będzie kolejność zgłoszeń. 7. 
Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana wybranym 8. 
kandydatom telefonicznie lub e-mailem.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych kandydatów na jego 9. 
miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej.

§ 5
Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.06.2013 r.1. 
Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu 2. 

Międzyrzec Podlaski, 03.06.2013 r. 


