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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach 

zorganizowanych w ramach projektu 

OBYWATELE W MIASTECZKACH. WSPARCIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ NA RZECZ 

WSPÓLNEJ PRZESTRZENI W MAŁYCH MIASTACH WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY 

 

§ 1 
Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach organizowanych w ramach 
projektu OBYWATELE W MIASTECZKACH. WSPARCIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ NA RZECZ WSPÓLNEJ 

PRZESTRZENI W MAŁYCH MIASTACH WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY zwanego dalej Projektem. 
2. Projekt realizowany jest przez 3 organizacje partnerskie – Stowarzyszenie Poleskie we 

Włodawie, Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne w Janowie Podlaskim, Radzyńskie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, zwanych dalej Partnerami. 

3. Adresy biur Projektu: Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 24, 22 – 200 
Włodawa; Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne w Janowie Podlaskim, ul. Staroklasztorna 4, 
21 – 505 Janów Podlaski; Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, ul. Rynek 9, 21 – 300 
Radzyń Podlaski.  

4. Organizatorem wszystkich warsztatów organizowanych w ramach Projektu jest Stowarzyszenie 
Poleskie we Włodawie, wspierane przez Partnerów z Janowa Podlaskiego i Radzynia 
Podlaskiego. 

5. Projekt jest realizowany od 1.06 2012 r. do 31.12.2012 r. na obszarze Janowa Podlaskiego, 
Radzynia Podlaskiego i Włodawy. Warsztaty dla liderów społecznych odbywają się w okresie 
30.06.2012 r. – 20.10.2012 r. we wszystkich 3 miejscowościach - w każdej z nich odbędą się po 
dwa spotkania. 

6. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. 

7. Warsztaty organizowane w ramach Projektu skierowane są do grupy 20 Uczestników – działaczy 
organizacji pozarządowych, liderów grup nieformalnych, animatorów rozwoju lokalnego 
pracujących w instytucjach państwowych / samorządowych w Janowie Podlaskim, Radzyniu 
Podlaskim lub we Włodawie. 

 
§ 2 

Zakres wsparcia 
1. Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki wezmą udział w 6 warsztatach trwających po 6 godzin. 

Warsztaty będą dotyczyły 2 zagadnień ogólnych: „Jak czytać obraz miasta?” oraz „Aktywni 
obywatele”. 

 
§ 3 

Uczestnicy projektu 
1. Warsztaty skierowane są do osób, które: 
a. działają w organizacjach pozarządowych lub grupach nieformalnych, których celem jest rozwój 

lokalny lub pracują na rzecz rozwoju lokalnego w instytucjach państwowych / samorządowych w 
Janowie Podlaskim Radzyniu Podlaskim lub we Włodawie, 

b. posiadają doświadczenie w aktywizowaniu społeczności lokalnych i chcą je rozwijać lub chcą je 
zdobyć, 



 

c. interesują się problemami przestrzeni wspólnej i kultury przestrzeni w swoim mieście, 
d. mają silną motywację do rozwoju dialogu obywatelskiego na rzecz poprawy jakości przestrzeni 

wspólnej. 

 
§ 4 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:  

a. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,  
b. dostarczenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego do jednego z biur Projektu w 

Janowie Podlaskim, Radzyniu Podlaskim lub we Włodawie lub na adres elektroniczny 
Stowarzyszenia Poleskiego we Włodawie: stowarzyszeniepoleskie@gmail.com do dnia 26 
czerwca 2012 roku, 

c. spełnienie kryteriów, o których mowa w § 3. 
d. pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną,  

 
§ 5 

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek 
1. Kwalifikacja Uczestników/Uczestniczek dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną złożoną  

z pracowników lub współpracowników Stowarzyszenia Poleskiego we Włodawie, Stowarzyszenia 
Turystyczno – Kulturalnego w Janowie Podlaskim oraz Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Lokalnych.  

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona jednoetapowo: 
a. Przeprowadzona zostanie selekcja zgłoszeń nadesłanych (pocztą tradycyjną lub 

elektroniczną) lub doręczonych osobiście do dnia 26 czerwca 2012 roku na podstawie 
podanych w nich informacji. 

3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników/Uczestniczek biorąc pod uwagę:  
a. poziom motywacji; 
b. kryteria strategiczne:  

− Współpraca z NGO działającym na obszarze Janowa Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego 
lub Włodawy, 

− Działalność w grupie nieformalnej działającej na terenie wyżej wymienionych 
miejscowości, 

− Prowadzenie działań w zakresie kultury przestrzeni, rozwoju lokalnego i partycypacji 
społecznej, 

− Osoby niepełnosprawne, 

− Osoby powyżej 50 roku życia; 
c. kolejność zgłoszeń. 

4. Komisja Rekrutacyjna przedstawi listę 20 osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach. O 
decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydaci na Uczestników/Uczestniczki projektu zostaną 
poinformowani telefonicznie lub e-mailowo.  

5. Kandydaci na Uczestników/Uczestniczki projektu w dniu rozpoczęcia szkolenia podpiszą 
deklarację uczestnictwa w projekcie.  

 
§ 6 

Organizacja usług 
1. Usługi świadczone będą na terenie Janowa Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego oraz Włodawy.  
2. Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria, 

o których mowa w §3.  
3. Zajęcia będą odbywały się w 1 grupie 20-osobowej.  
4. Zajęcia w ramach projektu będą odbywały się w systemie zjazdów weekendowych (sobota, w 

godzinach 9.00 – 15.00).   
5. Podczas szkoleń Uczestnicy/Uczestniczki mają zapewnione wyżywienie oraz materiały 

szkoleniowe oraz 1 nocleg (przed pierwszym zjazdem we Włodawie 29/30 czerwca 2012).  
6. Uczestnikom/Uczestniczkom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu (samochodem 

prywatnym lub środkiem komunikacji zbiorowej) do łącznej kwoty 120 zł.  



 

7. Każdy Uczestnik/każda Uczestniczka jest zobligowany/a do uczestniczenia w min 80% zajęć. 
Zajęcia opuszczone muszą zostać usprawiedliwione zgodnie  z zasadami, o których mowa w § 6, 
pkt. 9.  

8. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do 
samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć. 

9. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie i dokument 
potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności (maksymalna procentowa absencja  
– 20% nieobecności).  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkolenia oraz 
miejscu szkolenia. Uczestnicy będą o zmianach informowani na bieżąco i każdorazowo 
przekazany im zostanie nowy, aktualny harmonogram.  

 
§ 7 

Zasady monitoringu Uczestników/Uczestniczek 
1. W ramach realizacji Projektu prowadzony jest bieżący monitoring działań zaplanowanych  

w Projekcie.  
2. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu są zobowiązani/zobowiązane do współdziałania  

z osobami pracującymi przy realizacji Projektu w zakresie wszelkich działań podejmowanych dla 
potrzeb monitorowania i ewaluacji Projektu.  

3. Uczestnik/Uczestniczka na potrzeby monitorowania i ewaluacji Projektu zobowiązany/a jest do:  
a. informowania o wszelkich zmianach w danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej 

w ciągu 7 dni od ich powstania;  
b. potwierdzenia odbioru otrzymywanego wsparcia własnoręcznym podpisem (m.in. listy 

obecności, materiały szkoleniowe).  
 

§ 8 
Obowiązki Uczestników/Uczestniczek 

1. Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są do:  
a. Przestrzegania niniejszego Regulaminu;  
b. Punktualnego przychodzenia na zajęcia;  
c. Uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym w programie, przy min. 80% 

obecności; 
d. Rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów; 
e. Potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście 

obecności; 
f. Poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w § 7; 
g. Złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie; 

 
§ 9 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Organizatora.  
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać 

z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez 
Uczestnika/Uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy 
Uczestników/Uczestniczek projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu 
oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności 
cielesnej innego Uczestnika/innej Uczestniczki, trenera/trenerki lub pracownika/pracowniczki 
biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.  

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy osób zakwalifikowanych  
do projektu, jego/jej miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami 
zawartymi w § 5. 

5. W przypadku przerwania szkolenia lub warsztatów z winy Uczestnika projektu lub 
niedotrzymania wymaganej frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem choroby lub zdarzeń 
losowych, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych. Organizatorzy 



 

mogą dochodzić zwrotu kosztów warsztatów. Uczestnik może zostać zobowiązany do zwrotu 
należnej kwoty, która będzie ustalana indywidualnie, uzależniona będzie od etapu, na jakim 
uczestnik przerwał udział w warsztatach. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez organizacje realizujące 

Projekt.  
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Organizatorów. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2012 r.  

 
 


