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REGULAMIN  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Stawiamy na formę” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Stawiamy na formę”. 
2. Projekt „Stawiamy na formę” jest  finansowany ze środków Gminy Wielka Nieszawka w ramach 

budżetu partycypacyjnego Gminy Wielka Nieszawka na rok 2018.  
3. Projekt ma charakter ogólnogminny.  
4. Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce. 
5. Projekt realizowany jest w okresie od 20.06.2018 r. do 23.12.2018 r. w trzech następujących po 

sobie turach: 

 I tura od 27 czerwca 2018r. do 26 sierpnia 2018r. 

 II tura od 27 sierpnia 2018r. do 26 października 2018r. 

 III tura od 29 października 2018r. do 30 grudnia 2018r.  
 

§ 2 

Postanowienia szczegółowe 

1. Celem głównym projektu jest zachęcenie mieszkańców do wspólnego spędzania czasu,  
do wspólnego uprawiania sportu i dbania o zdrowy tryb życia. Projektem objętych zostanie 90 
pełnoletnich mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka poprzez otrzymanie karnetu (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1) uprawniającego do uczestnictwa w jednej, wybranej przez siebie turze 
i rodzaju aktywności fizycznej oraz spotkaniach z dietetykiem, w trakcie trwania projektu. 
  

§ 3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnictwo w projekcie „Stawiamy na formę” jest dobrowolne. 
2. W projekcie może uczestniczyć nie więcej 90 osób, pełnoletnich mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka, 

po 30 osób w jednej z 3 tur.   
3. Uczestnik projektu deklaruje uczestnictwo w projekcie, w wybranej przez siebie turze i rodzaju zajęć, 

podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu oraz podpisując deklarację 
zgłoszeniową zawierającą wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych  
w zakresie niezbędnym do realizacji projektu; dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu 
realizacji projektu  http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=355&bip_id=4900 

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zapoznania się z  Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz 
złożenia oświadczenia potwierdzającego, że akceptuje warunki uczestnictwa określone w regulaminie.  
 

§ 4 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Kryterium rekrutacji dla uczestników projektu jest: 
      1.1. zameldowanie na pobyt stały na terenie  Gminy Wielka Nieszawka; 
      1.2 Ukończony 18 rok życia. 
 
 
 

http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=355&bip_id=4900
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§ 5 

Procedura rekrutacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest na terenie Gminy Wielka Nieszawka. 
2. Rekrutacja prowadzona jest z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich 

zainteresowanych udziałem w projekcie.  
3. Rekrutacja prowadzona jest dla każdej z tur w następujących terminach: 

 I tura od 18 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. 

 II tura od 13 sierpnia 2018r. do 24 sierpnia 2018r. 

 III tura od 15 października 2018r. do 26 października 2018r.  

4.  Rekrutacja trwa do momentu wyczerpania wolnych miejsc  w projekcie z uwzględnieniem wybranej 
przez Uczestnika tury oraz rodzaju zajęć.   

5. Rekrutację prowadzi Urząd Gminy Wielka Nieszawka. 
6. Rekrutacja prowadzona jest na podstawie Deklaracji uczestnictwa w projekcie – 

z g ł o s z e n i e ( z a ł ą c z n i k  n r  2 )  wypełnione przez kandydatów na uczestników projektu.  
W przypadku, gdy liczba chętnych osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie będzie większa 
niż liczba wolnych miejsc w danej turze i rodzaju zajęć, kwalifikacja osób do projektu będzie się odbywała 
wg kolejności zgłoszeń z zachowaniem zasady równości szans płci. Osoby, które nie zakwalifikują się na 
zajęcia, zgodnie z deklaracją zostaną umieszczone na liście rezerwowej, jeżeli wyraża na to zgodę.  
 

§ 6 

Zakres wsparcia 

1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 
2. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z dwóch spotkań z dietetykiem oraz z jednego wybranego 

przez siebie rodzaju poniższych aktywności: 
      2.1. Karnet All Inclusive – siłownia bez  ograniczeń (na dwa miesiące) + 16 wejść basen/sauna  

              po 1 h + 15 % rabatu na zabiegi w SPA – ważność karnetu 2 miesiące;  

      2.2. Karnet na zajęcia fitness – 16 wejść  po 1 h + 16 wejść na basen/sauna po 1 h + 15 % rabatu  

              na zabiegi w SPA – ważność karnetu 2 miesiące;   

      2.3. Masaż sportowy 55 min. + 4 wejścia basen/sauna 2h + 4 jednorazowe wejścia OPEN  

               na siłownię + 15 % rabatu na zabiegi w SPA – ważność karnetu 2 miesiące;   

      2.4. Spalanie tłuszczu w kapsule SPA 55 min. + 3 wejścia basen/sauna 2h + 3 jednorazowe wejścia 

               OPEN na siłownię + 15 % rabatu na zabiegi w SPA – ważność karnetu 2 miesiące;   

 

§ 7 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 
1.1. Udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie; 
1.2. Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu; 

2. Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do: 
2.1. Przestrzegania postanowień Regulaminu uczestnictwa w projekcie; 
2.2. Uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu, do których został zakwalifikowany w wybranej przez 

siebie turze i rodzaju aktywności fizycznej; 
2.3. Potwierdzania uczestnictwa w zajęciach poprzez każdorazowe złożenie podpisu na liście obecności; 

      2.4. Niezwłocznego poinformowania realizatora projektu o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie nie 

                później niż 30 dni od otrzymania karnetu. Rezygnacja może nastąpić z przyczyn uzasadnionych  

                i niezależnych od uczestnika (szczególnie w przypadku długotrwałej choroby uniemożliwiającej 

                 kontynuację uczestnictwa w projekcie).   
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2.5  W przypadku wykorzystania karnetu w zakresie mniejszym niż 50 % uczestnik zobowiązany jest  

          zapłacić Gminie karę umowną w wysokości 219 zł (cena karnetu) z zastrzeżeniem punktu 2.4. 

 

§ 8 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 
1. W  przypadku wycofania  lub  rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, na jego miejsce zostanie 

zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 
2. W przypadku złożenia przez Uczestnika pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie  zostaje  

      on  skreślony z listy uczestników. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje w czasie trwania projektu. 
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmian okoliczności, które będą 

miały wpływ na treść Regulaminu. 
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 
4. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie. 
5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym 

dokumentem, pozostają w gestii realizatora projektu. 
6. Regulamin jest dostępny w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka, Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”,  

a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka. 

 


