
 

 

St
ro

n
a1

 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI  

do udziału w spotkaniu inaugurującym, cyklu warsztatów oraz spotkaniu podsumowującym 

w ramach projektu „Rozwijasz siebie – usamodzielniasz dziecko i łagodzisz skutki epidemii 

koronawirusa” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego  

§ 1. Zasady ogólne 

1. Projekt „Rozwijasz siebie – usamodzielniasz dziecko i łagodzisz skutki epidemii 

koronawirusa” dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa 

Mazowieckiego (zwany dalej “Projektem”), realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie 

Przyjaciół Gminy Jabłonna (zwane dalej “Stowarzyszeniem”)  

2. W trakcie realizacji Projektu Stowarzyszenie promuje i zapewnia zasady równych szans 

oraz zapobiega wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek 

i wyznanie.  

3. Spotkania i warsztaty realizowane będą w Domu Weselnym Eden w Suchocinie. 

Stowarzyszenie gwarantuje wyżywienie w trakcie spotkań i warsztatów oraz 

materiały szkoleniowe. Nie przewiduje zwrotu kosztu podróży.  

4. Proces rekrutacyjny na cykl szkoleniowy odbywa się w terminie do 10.10.2021r.  

5. W Projekcie przewidziano realizację:  

a) Spotkania inaugurującego realizację Projektu - (17 października 2021 r.) ; 

b) Warsztatu szkoleniowe z mindfulness, hortiterapii, arteterapii jako aktywne 

narzędzia służące podnoszeniu umiejętności pracy z osobami 

niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy 

w procesie ich rehabilitacji - (październik 2021 r.)  - 6 dni zajęć ; 

c) Warsztatu szkoleniowe z zakresu zabezpieczenia finansowego przyszłości OzN 

i ułatwienie im usamodzielnienia, adaptacji w społeczeństwie zwiększającej ich 

aktywność życiową i zaradność osobistą oraz niezależność ekonomiczną -  

(listopad 2021 r.)  -2 dni zajęć; 

d) Warsztatu szkoleniowe z zakresu prowadzenia masaży relaksacyjnych 

dedykowanych dla OzN - (listopad 2021 r.)  - 4 dni zajęć; 

e) Warsztatu szkoleniowe z zakresu łagodzenie negatywnych skutków jakie 

spowodował w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych stan epidemii 
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ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - (listopad 2021 r.)              

-2 dni zajęć; 

f) Uroczystego spotkania podsumowującego realizację Projektu - (5 grudnia                   

2021 r.). 

6. Osoby uczestniczące w warsztatach otrzymają dyplomy.  

§ 2. Zasady uczestnictwa 

1. W spotkaniach inaugurującym oraz podsumowującym mogą uczestniczyć jedynie 

osoby z niepełnosprawnościami (OzN), członkowie rodzin tych osób, opiekunowie, 

kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji społecznej 

osób z niepełnosprawnościami (BO)- Mieszkańcy województwa mazowieckiego – 

powiat legionowski oraz powiatów sąsiednich, w tym: nowodworski, warszawsko 

zachodni oraz wołomiński - Mieszkańcy gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich 

ww. powiatów, w tym:  

a. Spotkanie inauguracyjne realizację Projektu - 50 osób ww. osób, w tym 

co najmniej 25 osób z niepełnosprawnościami (OzN); 

b. Uroczyste spotkanie podsumowujące realizację Projektu - 100 osób ww. osób 

– uczestnicy warsztatów, w tym co najmniej 50 osób z niepełnosprawnościami 

(OzN). 

 

2. W warsztatach mogą uczestniczyć jedynie osoby dorosłe - członkowie rodzin osób 

z niepełnosprawnościami, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio 

zaangażowani w proces rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami (BO)- 

Mieszkańcy województwa mazowieckiego – powiat legionowski oraz powiatów 

sąsiednich, w tym: nowodworski, warszawsko zachodni oraz wołomiński - 

Mieszkańcy gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich ww. powiatów, w tym:  

a. Warsztat szkoleniowy z mindfulness, hortiterapii, arteterapii jako aktywne 

narzędzia służące podnoszeniu umiejętności pracy z osobami 

niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy 

w procesie ich rehabilitacji – 30 osób - członkowie rodzin tych osób, 

opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces 

rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami (BO); 

b. Warsztat szkoleniowy z zakresu zabezpieczenia finansowego przyszłości OzN 

i ułatwienie im usamodzielnienia, adaptacji w społeczeństwie zwiększającej ich 

aktywność życiową i zaradność osobistą oraz niezależność ekonomiczną 

20 osób - członkowie rodzin tych osób, opiekunowie, kadra i wolontariusze 

bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji społecznej osób 

z niepełnosprawnościami (BO); 

c. Warsztat szkoleniowy z zakresu prowadzenia masaży relaksacyjnych 

dedykowanych dla OzN, 25 osób - członkowie rodzin tych osób, opiekunowie, 
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kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji 

społecznej osób z niepełnosprawnościami (BO); 

d. Warsztatu szkoleniowe z zakresu łagodzenie negatywnych skutków jakie 

spowodował w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych stan epidemii 

ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 25 osób - członkowie 

rodzin tych osób, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio 

zaangażowani w proces rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami 

(BO). 

 

§ 3. Proces rekrutacyjny 

1. Proces rekrutacyjny na cykl szkoleniowy odbywa się w terminie 17.09.2021-

10.10.2021r.  

2. Formularz zgłoszeniowy na spotkania oraz warsztaty dostępny będzie na portalu 

społecznościowym Stowarzyszenia. 

3. Każdy uczestnik spotkań oraz warsztatów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Administratora, czyli Stowarzyszenie w celu realizacji uczestnictwa 

w ww. spotkaniach i warsztatach. 

4. Każdy uczestnik w trakcie rejestracji na spotkania oraz warsztaty wraz z formularzem 

zgłoszeniowym składa Oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie jego 

danych osobowych poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym. 

Oświadczenie to związane jest z  informacjami wymaganymi przepisami 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO. 

5. W przypadku zgłaszania do udziału w spotkaniu inaugurującym oraz spotkaniu 

podsumowującym projekt osób nieletnich  - wymagane jest przesłanie i złożenie 

formularza podpisanego przez Opiekuna prawnego ww. nieletniego.   

6. W przypadku braku dostatecznej liczby zgłoszeń rekrutacja będzie prowadzona 

w sposób ciągły na warsztaty i spotkania, na które są wolne miejsca.  

7. O zakończeniu rekrutacji na dane spotkanie lub warsztat zostanie podany komunikat 

na portalu społecznościowym Stowarzyszenia. 

8. Wybór uczestników zostanie dokonany na podstawie prawidłowo uzupełnionych i 
kompletnych formularzy zgłoszeniowych przesłanych na adres: 
przyjacielewjablonna@gmail.com. 

9. Za prawidłowość i kompletności wypełnienia formularzy odpowiada osoba wysyłająca 
ww. formularz.  

10. Oryginał formularza zgłoszeniowego uczestnicy zobowiązani są dostarczyć do miejsca, 
gdzie odbywają się spotkania oraz warsztaty oraz zobowiązani są przekazać 
uprawnionemu Członkowi Stowarzyszenia w dniu rozpoczęcia ww. wydarzeń.  

mailto:przyjacielewjablonna@gmail.com
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11. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę dostępnych miejsc, zostanie 

stworzona lista rezerwowa.  
12. Osoby zakwalifikowane na spotkania i warsztaty zostaną poinformowane o decyzji 

niezwłocznie, w ciągu 7 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego. 
13. W przypadku zmiany terminu odbywania się spotkań i warsztatów (z powodów 

niezależnych od Stowarzyszenia, działania Siły Wyższej) istnieje możliwość rekrutacji 
dodatkowych osób na spotkania i warsztaty.  

14. W przypadku rezygnacji ze spotkania i warsztatów uczestnika z listy podstawowej 

będzie brana pod uwagę kolejna osoba z listy rezerwowej. Rezygnacja powinna być 

zgłoszona nie później niż 10 dni roboczych przed realizacją spotkań i warsztatów.  

§ 4. Ochrona własności intelektualnej 

1. Materiały szkoleniowe zostały opracowane przez prelegentów i są objęte prawami 

autorskim, co oznacza, że nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody strony 

będącej właścicielem praw autorskich - Stowarzyszenia. Materiały te nie mogą być 

używane w powiązaniu z produktami lub usługami uczestnika bądź osób trzecich 

w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów właściciela praw autorskich 

w błąd lub w inny sposób mu zaszkodzić. 

2. Zabronione jest nagrywanie spotkań i warsztatów, kopiowanie materiałów 

szkoleniowych, a  także udostępnianie takich nagrań, materiałów, rozpowszechnianie 

ich i czerpanie z nich korzyści. Za naruszenie tego zakazu odpowiada uczestnik spotkań 

i warsztatów, który dopuścił się naruszeń. 

3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać 

odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub 

innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach 

dotyczących spotkań i warsztatów. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika spotkań i warsztatów jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu. 

2. Cykl spotkań i warsztatów jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa 

Mazowieckiego. 

3. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dn. 17.09.2021 r. 

 

 

 


