Przyznaniepomocy na operacje z zakresu malych projektów w ramach dzialania 413 "Wdrazanie
lokalnych strategii rozwoju objetego PROW na lata 2007-2013
REGULAMIN

PROJEKTU

"Pielgrzymka rowerowa szlakiem dziedzictwa kulturowego i historycznego"

nr 00211-6930-UM1040263/11
§1
Przepisy ogólne.

1. Projekt "Pielgrzymka rowerowa szlakiem dziedzictwa kulturowego i historycznego nr 002116930-UM1040263j11.
2. Czastrwania Projektu: 19.05.2012 r. - 24.06.2012 r.
3.

Adres Biura Projektu: ul. Prusa72, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

4. W ramach Projektu realizowane

sa trzy weekendowe pielgrzymki rowerowe po wytyczonym

wczesniej szlaku historycznym.
5. Zakres zajec w ramach projektu:

- pielgrzymowanie rowerem

do miejsc historycznych w dniach 19,20 maja 2012, 16,17 czerwca 2012 i

23,24 czerwca 2012 r. zgodniez opracowanymharmonogramem,

- udzial

w 6 Mszach Sw. i 6 prelekcjach dotyczacych historii i kultury wczesniej odwiedzanych miejsc,

- korzystanie z przewidzianego wyzywienia i noclegów
§2
Kryteria uczestnictwa

w projekcie.

1. Beneficjentami Ostatecznymi Projektu moga byc osoby spelniajace jednoczesnie
nastepujace wymagania formalne:
a) zglaszajacez wlasnej inicjatywy udzial w projekcie,
b) w wieku powyzej 14 lat.
c) zamieszkujace na terenie Polski.
2. Warunkiem przystapienia do rekrutacji jest zlozenie podpisanego oryginalu Formularza
zgloszeniowego.
3. Formularze zgloszeniowe sadostepne na stronie internetowej
www.cyklisci.wysokie.com.pllub osoby przyjmujacej zgloszenia
4. W projekcie wsparcie otrzyma 45 osób,
5. Zasadyuczestnictwa w projekcie zgodne sa z polityka równych szans.

§3

Rekrutacja i przyjmowanie zgloszen.

1. Rekrutacja polega na wypelnieniu dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej i

-

przekazania osobie odpowiedzialnej za rekrutacje tj. Anna Moczydlowska tel. 691 287 106
2. Procedura rekrutacji obejmuje:
a) zgloszenie checi uczestnictwa w projekcie poprzez zlozenie przez kandydata poprawnie
wypelnionego Formularza zgloszeniowego,
b) weryfikacje dokumentów pod wzgledem formalnym
c) zakwalifikowaniedo uczestnictwa w projekcie,
d) poinformowanie osób zakwalifikowanych do udzialu w projekcie osobiscie, droga
telefoniczna.
3. Zgloszenie checi uczestnictwa w projekcie dokonane musi byc dokonane osobiscie poprzez
kontakt z osoba odpowiedzialna za rekrutacje,
4. Proces rekrutacyjny trwa od 15.04.2012 r. do 15.05. 2012 r.. W przypadku braku
wystarczajacej liczby zgloszen Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji
Projektu
S.

W przypadku wiekszej liczbyzgloszen zostanie utworzona lista rezerwowa.

6. Na zakwalifikowanie sie do projektu liczy sie wylacznie kolejnosc zgloszen i dostarczenie
kompletu zadanych dokumentów,
7. Udzialw projekcie jest bezplatny
§5

Organizacja szkolen
1. Szkoleniaodbeda sie zgodnie z programami oraz harmonogramem,
2. Uczestnicyszkolen otrzymaja bezplatne catering.
§6
Uczestnictwo w szkoleniach.

1.

Udzial w szkoleniach jest obowiazkowy. Organizator jest zobowiazany do sprawdzania listy
obecnosci.

2. Uczestnicy zobowiazani sa do wypelniania ankiet ewaluacyjnych, jak równiez wypelniania
polecen Organizatora w zakresie realizacjizajec.

3. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecnosci spowodowane choroba lub waznymi
sytuacjami losowymi. Usprawiedliwieniewymaga zlozenia pisemnego oswiadczenia.
4. Warunkiem otrzymania zaswiadczenia uczestnictwa w projekcie jest 100% obecnosc na
zajeciach przewidzianych projektem,
5. Uczestnikzostaje skreslony z listy uczestników w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecnosci na zajeciach przewidzianych projektem,
b) zlozenia pisemnej rezygnacjiz uczestnictwa.
§7

Zasady monitoringu Beneficjentów Ostatecznych w trakcie trwania projektu.
1. Uczestnikzobowiazuje sie do wypelniania listyobecnosci oraz ankiet ewaluacyjnych.
2. Uczestnikjuz w trakcie procesu rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu
§8
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Beneficjent pokrywa koszty
kwalifikowane Projektu przewidziane na 1 osobe
2. Organizator zastrzega sobie prawo do skreslenia Beneficjenta Ostatecznego z listy
uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu lub zasad
wspólzyciaspolecznego.
§9

Postanowienia koncowe.
Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie z dniem jego podpisania i obowiazuje przez caly okres realizacji
Projektu

Zatwierdzam:

DEKLARACJA UDZIALU W PROJEKCIE
Ja, nizej podpisany/a deklaruje chec udzialu w projekcie "Pielgrzymka
rowerowa szlakiem dziedzictwa historycznego i kulturowego" realizowanym
przez Stowarzyszenie "Cyklisci" w ramach dzialania 413 Wdrazanie lokalnych
strategii rozwoju dla malych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaja
warunkom przyznania pomocy w ramach dzialan Osi 3 ale przyczyniaja sie do
osiagniecia celów tej osi.
Oswiadczam, ze zapoznalem/am sie z Regulaminem Projektu i bede
stosowac

sie

do jego

zapisów.

Jednoczesnie

zobowiazuje

sie

do

systematycznego brania udzialu w przedsiewzieciach realizowany w ramach
projektu.

..................
(data)

......................
(podpis Beneficjenta)

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

do projektu "Pielgrzymka rowerowa szlakiem dziedzictwa kulturowego

i historycznego"

A. Dane uczestnika:
1.

Nazwisko...

2.

Imie 1

3. Plec:

....

...

Imie 2

Kobieta O

Mezczyzna O

4.

Data urodzenia: dzien

miesiac

rok..................

5.

Miejsce urodzenia...

6.

Wiekw chwiliprzystepowania do projektu...................................

7.

PESEL.....................................................................................

8.

Adres zameldowania:

.........

...

Ulica...

.nr domu...

....

nr lokalu

.........

Kod............................................................

Miejscowosc

9. Obszar:

gmina

..powiat

Miejski O

...

...województwo

...

Wiejski O

B. Dane kontaktowe:

10. Adreskorespondencyjny(niewpisywac,jeslitaki samjak w punkcie8):
Ulica

.nr domu

...nr lokalu

.....

Kod............................................................

Miejscowosc

gmina

powiat

województwo........................

11. Numer telefonu domowego..............................................
12. Numer telefonu komórkowego..........................................
13. Adres e-mail.....................................................................
Swiadomyodpowiedzialnosci karnej, cywilno- prawnej i dyscyplinarnej (wlacznie ze skresleniem z listy
beneficjentów projektu) za podanie nieprawdziwych danych oswiadczam, ze podane przeze mnie w formularzu
zgloszeniowyminformacje sa zgodne ze stanem faktycznym. Prawdziwoscdanych potwierdzam wlasnorecznym
podpisem.
Miejscowosc

..., dnia

....................................

...............................................................
(podpis beneficjenta)

Oswiadczam, ze wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbednych
do realizacjiprocesu rekrutacji, monitoringu, ewaluacji i kontroli projektu zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101, z 2002 r., poz. 926).
Miejscowosc
(podpis beneficjenta)

..., dnia

......

OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAZENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zwiazku z przystapieniem do Projektu "Pielgrzymka Rowerowa szlakiem dziedzictwa
kulturowego i historycznego" wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oswiadczam, iz przyjmuje do wiadomosci, ze:
1) moje dane osobowe beda przetwarzane wylacznie w celu udzielenia wsparcia i obslugi
Projektu;
2) moje dane osobowe moga zostac udostepnione innym podmiotom w celu ewaluacji,
jak równiez w celu realizacji zadan zwiazanych z monitoringiem i sprawozdawczoscia
w ramach realizowanego Projektu;
3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem mozliwosci udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
4) mam prawo dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania.

PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAL NIELETNIEGO
UCZESTNIKAW PROJEKCIE
Ja, nizej pod pisa na/y

wyrazam zgode
na udzial mojego dziecka/podopiecznego
(imie i nazwisko
dZiecka/podopiecznego)
na udzial w projekcie pt. "Pielgrzymka rowerowa szlakiem
dziedzictwa kulturowego i historycznego"
Informuje iz zapoznalem/lam sie z Regulaminem udzialu w projekcie dostepnym na stronie
internetowej www.cyklisci.wysokie.com.pl

