
Regulamin uczestnictwa 
w Projekcie MOBILNE KLUBY DZIECKA I RODZICA W GMINIE GŁUCHOŁAZY

§ 1 
[Zakres przedmiotowy Regulaminu] 

Niniejszy  regulamin  dotyczy  zasad  uczestnictwa  w  Projekcie  MOBILNE  KLUBY  DZIECKA
I  RODZICA W  GMINIE  GŁUCHOŁAZY  (zwanego  dalej  „Projektem”)  realizowanego  przez  Fundację
Źródło–Siechnice  (KRS  0000642567)  (zwanego  dalej  Organizatorem).  Projekt  jest  finansowany
z Programu Operacyjnego  Fundusz  Inicjatyw Obywatelskich  ze  środków Ministerstwa  Rodziny,  Pracy
i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr 9/CDR/2017, w ramach konkursu „Centrum dla Rodziny”
organizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni / Stowarzyszenie Dorośli–Dzieciom. Projekt jest
skierowany do rodzin z małymi dziećmi (dzieci, rodzice, dziadkowie), w tym do dzieci w wieku 2-6 lat nie
uczestniczących  w  żadnej  formie  edukacji  (żłobkowej/przedszkolnej),  zamieszkujących  tereny wiejskie
gminy  Głuchołazy  (zwanych  dalej  „Uczestnikami”).  W  ramach  Projektu  odbywać  się  będą  zajęcia
o  charakterze  opiekuńczo-wychowawczym,  edukacyjnym i  zabawowym,  mające  na  celu  wzmacnianie
więzi rodzinnych, międzypokoleniowych i sąsiedzkich. 

§ 2
[Zgłoszenie i zakwalifikowanie do udziału w Projekcie]

Warunkiem  udziału  w  procesie  rekrutacji  jest  prawidłowe  wypełnienie  ankiety  zgłoszeniowej  oraz
spełnienie kryteriów wymienionych w § 1. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie
prawo do określenia dodatkowych kryteriów, według których dokonana zostanie kwalifikacja Uczestników.
Ankieta  będzie  dostępna  na  stronach  www.facebook.com/KlubyDzieckaRodzicaGlucholazy
i  www.dwakroki.edu.pl oraz przy ul. Ligonia 10a/1 w Głuchołazach. Ankietę należy dostarczyć w formie
drukowanej  na  adres  ul.  Ligonia  10a/1  w  Głuchołazach  lub  w  formie  elektronicznej  na  adres:
centrumdwakroki@gmail.com. Nabór ankiet  zgłoszeniowych będzie prowadzony w dniach 21.08.2017–
10.09.2017r. Pomoc w wypełnianiu ankiety można uzyskać pod numerem tel. 537 278 033. Osoby, które
wypełniły  ankietę  zgłoszeniową,  zostaną  poinformowane  o  wynikach  rekrutacji  do  dnia  13.09.2017r.
Wypełniona i podpisana ankieta zgłoszeniowa stanowi równocześnie umowę uczestnictwa. 

§ 3
[Zobowiązania Organizatora i Uczestników Projektu]

Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne i obejmuje:
- obligatoryjny udział w spotkaniach Mobilnego Klubu Dziecka i Rodzica (zwanych dalej „Spotkaniami”) –
2-godzinne spotkania w godzinach poranno-przedpołudniowych będą odbywać się raz w tygodniu przez 6
tygodni w jednej z czterech lokalizacji, które zostaną wskazane przez Organizatora na podstawie zapotrze-
bowania wynikającego z ankiet zgłoszeniowych,
- nieobligatoryjny udział w szkoleniu pt. „Aktywny rodzic/dziadek – jak wspierać rozwój rodzin w swojej
społeczności lokalnej” (zwanym dalej „Szkoleniem”) - 4-godzinne szkolenie odbędzie się w Głuchołazach. 
Podczas Szkolenia zapewnione zostaną poczęstunek dla Uczestników oraz opieka nad dziećmi. Uczestni-
cy  mają  możliwość  otrzymania  zwrotu  części  kosztów  dojazdu  na  Szkolenie
(dotyczy  środków  transportu  publicznego  lub  prywatnego).  Warunkiem  dokonania  refundacji  kosztów
dojazdu jest przedłożenie Koordynatorowi Projektu pisemnego wniosku o zwrot kosztów dojazdu. 
Uczestnicy wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekruta-
cji, ewaluacji oraz sprawozdawczości oraz na wykorzystanie swojego wizerunku oraz wizerunku swoich
dzieci poprzez zdjęcia oraz nagrania audio i video na potrzeby promocji i sprawozdawczości.
Uczestnicy zobowiązują się do regularnego udziału w Spotkaniach, podpisywania list obecności,  wypeł-
nienia  ankiety  ewaluacyjnej  oraz  do  niezwłocznego  informowania  Koordynatora  Projektu
o ewentualnej nieobecności na zajęciach. 
Uczestnicy nie zostaną objęci  specjalnym ubezpieczeniem, w związku z czym Organizator  nie ponosi
odpowiedzialności  za  uszczerbek  na  zdrowiu  spowodowany  ewentualnymi  kontuzjami  lub  innymi
nieszczęśliwymi zdarzeniami podczas trwania Projektu. 
W zajęciach nie mogą brać udziału osoby, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla innych.  
Organizator ma prawo odmówić udziału w Spotkaniach lub Szkoleniu osobom będącym pod wpływem
środków psychoaktywnych lub  zachowującym się  wbrew ogólnie  przyjętym zasadom kultury osobistej
i współżycia społecznego.

§ 4 
[Uwagi końcowe]

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje Koordynator Projektu i  do niego
należy składać wszelkie uwagi i wnioski. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. 


