
 

REGULAMIN PROJEKTU KLUB SENIORA „ODYSEJA 1” 
 
 

§ 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

• Projekt realizowany jest na podstawie grantu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany 

przez Społeczność Działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

• Cel projektu zostanie zrealizowany w terminie 20.02.2022-30.06.2022 poprzez 

uruchomienie i prowadzenie Klubu Seniora "Odyseja 1" i organizację 

wieloaspektowego wsparcia. 

• Projekt jest zgodny z LSR 

 
§ 2 

CELE PROJEKTU 
• Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osób 60+ zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrost wiedzy i umiejętności w 

zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez 3 

osoby stanowiące otocznie tych osób,  

 
 

§ 2 
FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE 

 Grupowe prelekcje 
 Grupowe zajęcia ruchowe 
 Grupowe zajęcia arteterapeutyczne 
 Imprezy okolicznościowe 
 Akademia Aktywnego Seniora – wydarzenie otwarte 
 Poradnictwo indywidualne - psychologiczne 

 
 

§ 3 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Uczestnik/czka ma: 
• prawo do pełnej wiedzy na temat przysługujących form wsparcia  
• prawo do nieodpłatnego udziału w projekcie  
• prawo do nieodpłatnego otrzymania wszystkich niezbędnych materiałów 

dydaktycznych; 
• prawo dostępu do biura projektu,  
• prawo kontaktu z wyznaczonym pracownikiem projektu  
• prawo do informacji o projekcie; 



 

• prawo do usprawiedliwienia nieobecności w wyjątkowych, uzasadnionych i 
udokumentowanych sytuacjach; 

• prawo do wypowiedzenia umowy w sytuacjach określonych w tej umowie; 
• prawo do ochrony swoich danych osobowych i do pełnej informacji na temat tych 

danych; 
• w przypadku sporu prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego. 

 
Uczestnik/czka projektu ma obowiązek: 

• dostarczenia dokumentów i informacji potwierdzających prawo do udziału w 
projekcie; 

• poświadczać prawdę w podpisywanych dokumentach, a więc tylko tych zdarzeń, które 
faktycznie miały miejsce; 

• przestrzegać regulaminu projektu; 
• brać aktywny i systematyczny udział we wszystkich etapach wsparcia; 
• wypełniać niezbędne dokumenty projektowe  
• dotrzymać 80 % frekwencji w poszczególnych formach wsparcia 

§ 5 
ZAKOŃCZENIE I PRZERWANIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 

• Udział w projekcie uważa się za zakończony w momencie zakończenia wsparcia i dokonania 
diagnozy – sprawdzenia aktywności i efektywności społecznej 

• Realizator i Uczestnik może rozwiązać Umowę o udziale w projekcie w trybie 
natychmiastowym, w przypadku łamania regulaminu projektu/umowy 

 
 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień.  
2. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w formie pisemnej i podawane do wiadomości 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w biurze projektu w Bydgoszczy, ul. Konfederatów 
Barskich 7/stronie internetowej projektu: itw.com.pl/odyseja1 

3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Beneficjent. 
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2022 
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Data i podpis Uczestnika Projektu 
 
 
 


