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Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu 
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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROGRAMIE  

„UPOWSZECHNIANIE SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2021 R.” 

 

§ 1.  

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w programie Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.” 

realizowanym w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 

upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. 

2. Beneficjentem jest Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MARZENIE. 

3. Projekt jest realizowany przez Fundację MARZENIE w Szczecinie ul. M. Konopnickiej 20 C, 

w terminie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. 

4. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych do 18 roku życia. 

5. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu w ramach Programu „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.” 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

§ 2. 

 Cele projektu 

1. Celem Programu jest organizacja zajęć z tenisa ziemnego dla osób niepełnosprawnych, 

stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości rozwijania pasji sportowych, które 

stymulują ich rozwój fizyczny oraz wzmacniają poczucie własnej wartości poprzez realizację 

Programu rozwojowego w okresie 01.03.2021 roku do 31.12.2021 roku. 

2. Cele szczegółowe projektu: 

1. Zwiększenie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych, prowadzących do 

poprawy fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;  

2. Wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej wśród uczestników 

programu;  

3. Kształtowanie zdrowego stylu życia wśród uczestników programu;  

4. Utrwalenie więzi środowiskowej;  

5. Propagowanie zasad etyki w sferze kultury fizycznej;  

6. Propagowanie czynnego wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych;  

7. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych;                                                                              
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§ 3. 

Oferowane formy zajęć dodatkowych  

1. Zadanie obejmuje prowadzenie zajęć z nauki gry w tenisa ziemnego.  

2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć.  

3. Beneficjent projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie 

zajęć.  

4. Zajęcia odbywają się na terenie kortów tenisowych przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie. 

§ 4. 

Uczestnicy i uczestniczki projektu 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba niepełnosprawna do 18 roku życia, która wyrazi chęć 

uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach z nauki gry w tenisa ziemnego (za zgodą 

rodzica/opiekuna prawnego). 

2. Udział uczestnika/uczestniczki w projekcie rozpoczyna się w momencie: 

a) zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach i podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego 

deklaracji uczestnictwa w Programie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez Fundację Marzenie jako administratora danych oraz podpisanie zgody na 

wykorzystanie wizerunku, 

b) zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach grupy uczestników przez 

pedagoga/wychowawcę/opiekuna grupy z placówek z terenu Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. 

         

§ 5 

Procedury rekrutacji 

1. W procesie rekrutacji i kwalifikacji osób do udziału w projekcie „Upowszechnianie Sportu 

Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.” wezmą udział placówki z terenu Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego zajmujące się osobami niepełnosprawnymi.  

2. Termin rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń ustala się: od dnia 01.03.2021 r.   

3. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych zainteresowane przystąpieniem do 

Programu składają ankietę rekrutacyjną w biurze Fundacji MARZENIE ul. M. Konopnickiej 

20 C lub w biurze Kortów Tenisowych ul. Tenisowa 38 w Szczecinie tj. w miejscu realizacji 

Programu.  

4. W trakcie trwania rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 10 Uczestników Projektu. 
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            § 7. 

 Rekrutacja 

1. Rekrutacją Uczestników/Uczestniczek zajmie się Koordynator projektu powołany przez 

Prezesa Fundacji.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie Uczestnika/Uczestniczki zakwalifikowanych do udziału 

w projekcie podpisują deklarację uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez Fundację Marzenie jako administratora danych oraz podpisują 

zgodę na wykorzystanie wizerunku.  

3. Jeżeli grupa Uczestników/Uczestniczek zgłoszona była przez 

pedagoga/wychowawcę/opiekuna grupy z placówek z terenu Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i posiada on stosowane zgody 

rodziców/prawnych opiekunów Uczestników/Uczestniczek, wymienione w pkt. 2, wówczas 

opiekun grupy składa jedynie podpisany Formularz zgłoszeniowy do udziału grupy 

Uczestników/Uczestniczek w Programie. 

4. W przypadku rezygnacji uczestnika z Projektu odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.   

5. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.  

6. Do udziału w zajęciach może się zgłosić każda osoba niepełnosprawna do 18 roku życia (za 

zgodą rodzica/opiekuna prawnego), która wyrazi chęć uczestnictwa w Programie.  

7. Listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych grup wiekowych dostępna będą dla 

uczestników/ uczestniczek/ rodziców/ opiekunów prawnych w miejscu realizacji Zadania lub u 

Koordynatora projektu.  

§ 8. 

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Programu 

1. Uczestnicy/Uczestniczki Programu uprawnieni są do nieodpłatnego udziału w zajęciach z nauki 
gry w tenisa ziemnego, korzystania ze sprzętu sportowego oraz zaplecza kortów tenisowych. 
 

2. Uczestnicy/Uczestniczki – osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnieni są do 
bezpłatnego korzystania z transportu na miejsce realizacji Zadania. 

 
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach 

realizowanych w ramach Programu. 
          § 9 

Zasady monitoringu Uczestników Projektu 

1. Trenerzy obsługujący zadanie zobowiązują się do prowadzenia dzienników zajęć w ramach 

Programu.  

2. Uczestnik/Uczestniczka Programu zobowiązuje się podać dane niezbędne Projektodawcy do 

prowadzenia dokumentacji z realizacji Programu.  
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3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu 

i kontroli projektu, a administratorem danych będzie Fundacja MARZENIE. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.  

2. Regulamin dostępny jest w biurze Fundacji MARZENIE ul. M. Konopnickiej 20 C w Szczecinie 

lub w biurze Kortów Tenisowych ul. Tenisowa 38 w Szczecinie tj. w miejscu realizacji 

Programu oraz na stronie Fundacji MARZENIE http://fundacja-marzenie.com.pl/ 

 

 

 

                 


