
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Zdrowe dzieci - program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 10-14 lat, 

z województwa lubelskiego”

 § 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin Projektu stosuje się do osób biorących udział w projekcie „Zdrowe dzieci  -
program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 10-14 lat, z województwa lubelskiego”.

2.  Regulamin  stosuje  się  także  do  wszystkich  osób,  przy  pomocy  których  Beneficjent
realizuje Projekt, o którym mowa w ust. 1.

3. Zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie sformułowania oznaczają:

 Beneficjent/Organizator/Wnioskodawca  –  CENTRUM MEDYCZNE "VITA"  PAWEŁ
SKRĘTOWICZ,

 Projekt – „Zdrowe dzieci - program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 10-14
lat,  z  województwa  lubelskiego”,  wspófinansowany  z  Europejskiego  Funduszu
Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Lubelskiego  na  lata  2014-  2020,  Oś  Priorytetowa  11  Włączenie  społeczne  11.2
Usługi społeczne i zdrowotne, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr
121/RPLU.11.02.00-06-0086/18-00,

 Placówka Edukacyjno – Oświatowa (PEO) – placówka edukacyjno – oświatowa z
terenu województwa lubelskiego, zgłoszona do udziału w projekcie, na terenie której
udostępniane  są  miejsca  świadczenia  usług  zdrowotnych  oraz  której  uczniowie
zostaną objęcie wsparciem projektu,

 Uczestnik  projektu  (UP)  –  uczniowie  w  wieku  10-14  lat,  z  terenu  województwa
lubelskiego,  którzy nie przebywają  pod opieką poradni  rehabilitacyjnej  w zakresie
wad  postawy  i  kwalifikują  się  do  objęcia  Regionalnym  Programem  Zdrowotnym
(RPZ),  tj.  „Programu  profilaktyki  wad  postawy  i  zaburzeń  rozwoju  ruchu  wśród
uczniów w wieku 10-14 lat z terenu woj. lubelskiego na lata 2018-2020.

 Rodzic/Opiekun  prawny  –  osoba  podpisując  w  imieniu  Uczestnika  projektu
dokumenty  rekrutacyjne,  zgodę  i  oświadczenia  niezbędne  do  zakwalifikowania
ucznia w wieku 10-14 lat do udziału w projekcie.

 Formularz  zgłoszeniowy  –  dokument  stanowiący  wyrażenie  zgody  na  udział  w
projekcie.

 Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.

 Dokumenty  rekrutacyjne  –  dokumenty,  które  Kandydat  ubiegający  się  o
zakwalifikowanie do Projektu ma obowiązek złożyć do Organizatora Projektu/ Biura
Projektu/Placówki Edukacyjno – Oświatowej.

 Biuro Projektu – CENTRUM MEDYCZNE "VITA" PAWEŁ SKRĘTOWICZ, przy ul.
Modrzewiowej 1/1, 22-234 Urszulin, dane kontaktowe: tel. 606 280 099.

4. Strona internetowa Projektu: www.cmvita.com.pl 
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5. Koordynator projektu: Paweł Skrętowicz, tel. 606280099, mail: cmvita@interia.pl

6. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji  i warunki uczestnictwa w działaniach na
rzecz  Uczestników  objętych  wsparciem  w  ramach  Projektu  „Zdrowe  dzieci  -  program
profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 10-14 lat, z województwa lubelskiego” oraz prawa i
obowiązki Uczestników Projektu.

7. Każda osoba, ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z
treścią niniejszego regulaminu i dokonania akceptacji wszystkich jego postanowień.

8.  Każda osoba,  ubiegająca się  o udział  w Projekcie  podlega procesowi  rekrutacji,  który
opisany został w § 4 niniejszego regulaminu.

9.  Ogólny  nadzór  nad  realizacją  Projektu,  a  także  rozstrzyganie  spraw,  które  nie  są
uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Koordynatora projektu.

§ 2

Informacje o projekcie

1. Projekt „Zdrowe dzieci - program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 10-14 lat, z
województwa lubelskiego”, wspófinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-
2020,  Oś Priorytetowa  11  Włączenie  społeczne  11.2   Usługi  społeczne  i  zdrowotne,  na
podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 121/RPLU.11.02.00-06-0086/18-00.

2. Projekt „Zdrowe dzieci - program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 10-14 lat, z
województwa lubelskiego” realizowany jest przez CENTRUM MEDYCZNE "VITA" PAWEŁ
SKRĘTOWICZ,  ul.  Modrzewiowa  1/1,  22-234  Urszulin  NIP  7121804770,  REGON
110726542.

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

4.  Głównym  celem projektu  jest  wzrost  wykrywalności  i  ograniczenie  występowania  wad
postawy  i  zaburzeń  rozwoju  ruchu  wśród  4000  uczniów,  w  wieku  10-14  lat,  z  terenu
województwa  lubelskiego,  poprzez  nabycie  wiedzy  z  zakresu  profilaktyki  wad  postawy  i
zaburzeń  rozwoju  ruchu  oraz  udział  w  przesiewowych  badaniach  diagnostycznych  i
działaniach  praktycznych,  w  ramach  Regionalnego  Programu  Zdrowotnym  (RPZ),  tj.
„Programu profilaktyki wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród uczniów w wieku 10-14
lat z terenu woj. lubelskiego na lata 2018-2020”, do 31.12.2020r.

5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

6. Projekt obejmuje wsparciem 4000 osób:

 w  wieku  10-14  lat,  z  terenu  woj.  lubelskiego,  którzy  nie  przebywają  pod  opieką
poradni  rehabilitacyjnej  w  zakresie  wad  postawy  i  kwalifikują  się  do  objęcia
Regionalnym Programem Zdrowotnym (RPZ), tj. „Programu profilaktyki wad postawy i
zaburzeń rozwoju ruchu wśród uczniów w wieku 10-14 lat z terenu woj. lubelskiego
na lata 2018-2020”, w tym:

-  2  200  os.  uczy  się  lub  zamieszkuje  na  terenach  wiejskich  (słabo  zaludnionych  wg.
Degurba),

- 200 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

- 50 os. z niepełnosprawnościami (OzN).
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7. Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla Uczestników:

- 4000 UP oraz ich rodziców/opiekunów zostanie objętych działaniami edukacyjnymi dzięki 
czemu zwiększy się ich wiedza nt. przyczyn powstawania wad postawy i zaburzeń rozwoju 
ruchu, cech charakterystycznych oraz zapobiegania ich powstawania,

-  4000  UP  zostanie  objętych  diagnostycznymi  badaniami  przesiewowymi  w  kierunku
wykrywania wad postawy i zaburzeń ruchu, co pozwoli  na wykrycie zmian we wczesnym
stadium i ich korygowanie poprzez odpowiednie ćwiczenia co ograniczy problem zdrowotny, 

-  2000  UP  zostanie  objętych  zajęciami  praktycznymi  z  fizjoterapetą  /  rehabilitantem,  w
zakresie wykonywania ćwiczeń, które pomogą ograniczyć problem zdrowotny.

§ 3

Zasady rekrutacji

1.  Rekrutacja  do  Projektu  ma charakter  otwarty  i  ciągły.  Prowadzona  będzie  na  terenie
województwa lubelskiego.

2. Do Projektu zostanie zrekrutowanych 4000 Uczestników.

3. Rekrutacja prowadzona będzie od IX 2019 do XI 2020.

4.  Wzory  dokumentów  rekrutacyjnych:  Formularz  zgłoszeniowy,  Oświadczenie  UP,
Oświadczenie  dotyczące  przynależności  do  grupy  docelowej,  Oświadczenie,  zgoda
rodzica/opiekuna  prawnego  UP,  ewentualnie:  orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  inny
dokument  wydany  przez  lekarza  potwierdzający  niepełnosprawność,  dostępne  będą  w
Biurze projektu oraz na stronie www projektu.

5. Zgłoszenia PEO do udziału w projekcie odbywać będą się drogą papierową – na adres
poczty Biura projektu lub elektroniczną na e-mail: cmvita@interia.pl. Kwalifikacja PEO będzie
prowadzona  po  uzyskaniu  zgody  dyrektora  placówki,  według  kolejności  zgłoszeń  -  z
zastrzeżeniem, iż szkoły z terenów wiejskich będą miały pierwszeństwo.

6. Zgłoszenia mogą być dokonywane drogą mailową ( e-mail:  cmvita@interia.pl , pocztową
(na adres CENTRUM MEDYCZNE "VITA" PAWEŁ SKRĘTOWICZ, przy ul. Modrzewiowej
1/1,  22-234  Urszulin)  lub  osobiście  w  Biurze  projektu  od  poniedziałku  do  piątku  w
zróżnicowanych godz. przed- i popołudniowych, wieczornych oraz w soboty (tj. min. 2 razy w
tyg. w godz. po 15-tej oraz min. 2 soboty w miesiącu). 

7.  Zgłoszenia  mogą  być  dokonywane  w  biurze  projektu  zorganizowanym  w  PEO
zakwalifikowanej do udziału w projekcie.

8. Miejsca rekrutacji  będą dostępne dla osób niepełnosprawnych:  podjazdy,  dostosowane
pomieszczenia i sanitariaty, wyraźne oznakowanie, dokumenty rekrutacyjne z powiększoną
czcionką. W przypadku specyficznych potrzeb zapewnione będą racjonalne usprawnienia.

5. Uczestnicy przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, mają obowiązek zapoznać się
z  całością  niniejszego  regulaminu.  Regulamin  Uczestnictwa  w Projekcie  dostępny jest  w
Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www: www.cmvita.com.pl oraz w sekretariacie
PEO zakwalifikowanej do projektu.

6. Kryteria naboru - formalne:

- zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego
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- wiek 10-14 lat, udzielona zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie

-nie pozostawanie pod opieką poradni rehabilitacyjnej w zakresie wad postawy

7. Kryteria naboru – preferowane:

- UP z terenów wiejskich,

- Osoby z Niepełnosprawnością,

-UP zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

8. Etapy procedury rekrutacyjnej.

8.a. Etap I:

- przyjmowanie zgłoszeń od POE i kwalifikowanie ich do udziału w projekcie,

-  zapoznanie  się  kandydata  z  materiałami  informacyjno-edukacyjnymi,  dokumentami
rekrutacyjnymi oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

8.b. Etap II:

Weryfikacja  formularzy  pod  kątem  kryteriów  formalnych.  W  rekrutacji  decydować  będzie
kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla kandydatów spełniających kryteria
preferowane.

8.c. Etap III: 

Zakwalifikowanie uczestników i stworzenie listy rezerwowej

9.  Dokumenty przyjmowane będą osobiście  w Biurze Projektu/  za pośrednictwem poczty
tradycyjnej lub elektronicznej (w formie skanu) na adres cmvita@interia.pl .

10. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

11.  Za  złożenie  nieprawdziwych  oświadczeń  lub  zatajenie  prawdy  w  dokumentach
rekrutacyjnych grozi odpowiedzialność karna z art. 286 Kodeksu Karnego.

§4

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu

1.  Uczestnik  projektu  spełnia  wymagania  i  akceptuje  wszystkie  zapisy  niniejszego
Regulaminu.

2.  Uczestnik  projektu  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  zasad  obowiązujących  na
poszczególnych etapach realizacji Projektu.

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu w
czasie jego trwania.

4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z
realizacją Projektu.

5. Uczestnik zobowiązuje się do informowania Kierownika projektu o każdej zmianie danych
osobowych,  w szczególności danych dotyczących zamieszkania lub pobierania nauki.
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6.  Udział  w  projekcie  jest  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
społecznego.

7.  Uczestnik  projektu  nie  ponosi  żadnych  opłat  z  tytułu  przystąpienia  do  Projektu  oraz
uczestnictwa w podjętych działaniach.

§5

Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej  tylko  w  uzasadnionych  przypadkach  i  następuje  poprzez  przekazanie
Organizatorowi  pisemnej  informacji  o  tym  fakcie  drogą  tradycyjną  na  adres:  CENTRUM
MEDYCZNE "VITA" PAWEŁ SKRĘTOWICZ, przy ul. Modrzewiowej 1/1, 22-234 Urszulin.

§6

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe UP będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia
monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu „Zdrowe dzieci - program profilaktyki wad postawy u
dzieci w wieku 10-14 lat, z województwa lubelskiego”.

2. Administratorem danych osobowych UP jest Marszałek Województwa Lubelskiego mający
swoją siedzibę przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

3. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie  danych  osobowych  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  922  j.t.)  oraz
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie  dokumentacji  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  warunków  technicznych  i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania  danych  osobowych  (  Dz.  U.  2004  nr  100  poz.  1024)  w  stosunku  do
powierzonych i przetwarzanych danych osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

§7

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 roku.

2. CENTRUM MEDYCZNE "VITA" PAWEŁ SKRĘTOWICZ zastrzega sobie prawo zmiany
Regulaminu uczestnictwa w projekcie  w sytuacji  zmiany wytycznych,  warunków realizacji
Projektu lub dokumentów programowych.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Koordynator
projektu. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.

                                    Sporządził i Zatwierdził: ………………………………………….
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