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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
PN. „ŚWIETLICA WIEJSKA MIEJSCEM AKTYWIZACJI I INTEGRACJI 

MIESZKA ŃCÓW WSI NOWY KŁOPOCZYN I OKOLICZNYCH”.  
 

§ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: „Świetlica wiejska 
miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych”.  
2. Projekt współfinansowany jest ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na 
rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
3. Wnioskodawcą i realizatorem jest Gmina Sadkowice, na podstawie umowy  
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia.  
3. Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2010 roku - 31 grudnia 2010 roku.  
4. Działania będą realizowane dla mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych,  
z Gminy Sadkowice w województwie łódzkim. 
 

 § 2  
SŁOWNIK POJĘĆ  

UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:  
• Beneficjent – Gmina Sadkowice, 
• Uczestnik/Członek grupy docelowej – zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszym regulaminie osoba ze wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych, z terenu Gminy 
Sadkowice, 
• Projekt – Projekt pn. „Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi 
Nowy Kłopoczyn i okolicznych”,  
• Strona internetowa  - www.gminasadkowice.pl,  
• Biuro Projektu – siedziba Urzędu Gminy w Sadkowicach, 96-206 Sadkowice, pokój nr 5.  
• Świetlica wiejska – Świetlica wiejska w Nowym Kłopoczynie nr 43A, 96-208 Lubania . 
 

§ 3  
CEL PROJEKTU  

 Celem głównym projektu jest: zwiększenie aktywności społecznej 70 mieszkańców 
wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych, w Gminie Sadkowice, w tym 30 kobiet i 40 męŜczyzn,  
w czasie 12 miesięcy.   
Celami szczegółowymi są: 
1. Stworzenie miejsca spotkań dla 70 mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych,  
w tym 30 kobiet i 40 męŜczyzn, 
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2. Zwiększenie ilości działań na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Nowy 
Kłopoczyn i okolicznych, w tym 30 kobiet i 40 męŜczyzn, 
3. Wzrost zadowolenia u ok. 70% osób biorących udział w projekcie. 
Projekt jest zgodny z polityką równych szans i koncepcją zrównowaŜonego rozwoju. 

 
§ 4  

GRUPY DOCELOWE  
Grupą docelową projektu jest 70 mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych, z Gminy 
Sadkowice w województwie łódzkim, w tym 30 kobiet i 40 męŜczyzn, w wieku  
od 15 do 64 lat, będących rolnikami/domownikami ubezpieczonymi w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. 
Rekrutacja grupy docelowej odbywać się będzie poprzez formularze zgłoszeniowe. 
1. O planowanych do realizacji działaniach w ramach projektu, mieszkańcy Nowego 
Kłopoczyna i okolicznych wsi będą informowani z około dwutygodniowym wyprzedzeniem 
poprzez ulotki, informację na stronie internetowej, a takŜe poprzez proboszczów i sołtysów; 
2. Rekrutacja będzie się odbywała do kaŜdego działania oddzielnie. 
3. Dopuszcza się udział 1 osoby w więcej niŜ jednym działaniu; 
4. Osoby zgłaszające się do projektu wypełniają formularz zgłoszeniowy, w którym deklarują 
swój udział w planowanym działaniu; 
5. O uczestnictwie w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem 
udziału kobiet i męŜczyzn w liczbach załoŜonych w projekcie, 
6. Na podstawie zgłoszeń uczestników, do kaŜdego działania zostanie utworzona lista 
rezerwowa (min. 3 osoby). 
Rekrutacja uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci. 

 
§ 5 

DZIAŁANIA  
Działanie 1. Zajęcia fitness (I-III.2010 i IX-XII.2010) – 2 razy w tyg. po 1 godz. dla grupy 15 
osób (minimum 10 os.) przez 7 m-cy (średnio 55 godzin) – ogółem 15 uczestników. Zajęcia 
przewidziane są dla kobiet. 
Działanie 2.  Zajęcia w siłowni (I-III.2010 i IX-XII.2010) – 3 razy w tyg. po 1 godz. dla grupy 
10 osób (minimum 8 os.) przez 7 m-cy (średnio 86 godzin) – og. 10 uczestników. Zajęcia 
przewidziane są dla męŜczyzn.  
Działanie 3.  Spotkanie z kosmetyczką lub manikiurzystką  (IV.2010) – 1 spotkanie dla gr. ok. 
15 kobiet.  
Działanie 4. Piknik integracyjny (V.2010) 
Działanie 5.  Gra zespołowa paintball (VI.2010) – dla 15 osób, w tym ok. 5 kobiet i ok. 10 
męŜczyzn. Gra zostanie zorganizowana na wyjeździe.  
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Działanie 6. Spływ kajakowy rzeką Pilicą (VII.2010) – jednodniowy spływ kajakowy rzeką 
Pilicą dla gr. ok. 10 osób.  
Działanie 7.  Turniej tenisa stołowego (VIII.2010) – udział 30 uczestników w podziale na 
druŜyny. Przewidziany jest udział kobiet i męŜczyzn. 
Działanie 8. Turniej  bilardowy (IX.2010) – przewidziany jest udział 20 osób. Przewidziany 
jest udział kobiet i męŜczyzn. 
Działanie 9.  Impreza okolicznościowa (XII.2010). Impreza okolicznościowa z okazji Świąt 
BoŜego Narodzenia dla uczestników projektu. 
 

§ 6  
UPRAWNIENIA I OBOWI ĄZKI UCZESTNIKÓW   

1. Uczestnik projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie. 
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na liście 
obecności.  
4. Uczestnik zobowiązany jest do wypełniania ankiet ewaluacyjnych przed rozpoczęciem 
zajęć i po ich zakończeniu.  
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Świetlicy wiejskiej 

 
§ 7  

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników w przypadku 
naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.  
2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje 
się utworzenie listy rezerwowej uczestników.  
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu z listy osób zakwalifikowanych 
do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

 
§ 8  

ZASADY MONITORINGU  
1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu, w szczególności temu określonemu 
w § 6 pkt. 2 i 3, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.  
 

§ 11 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  

1. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Beneficjenta.  
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie 
poinformuje na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych w Świetlicy wiejskiej. 
 


