
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z  Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Tarnowie 

 
 

Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. „Radość bycia razem – VII edycja”  

 
1. Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa  

w projekcie pt. „Radość bycia razem – VII edycja”zwanym dalej projektem.  

2. Realizatorem zadania publicznego jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie.  

3. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących  

w dyspozycji Województwa Małopolskiego w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.   

4. Celem głównym projektu jest zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych  

i wspólne obchodzenie Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 

5. Termin realizacji projektu: 15.10.2019 r. –09.12.2019 r.   

6. Czas trwania rekrutacji: 04.11.2019 - 15.11.2019 

7. Biuro projektu i miejsce rekrutacji znajduje się w siedzibie realizatora:  

ul. Ostrogskich 5 b, 33-100 Tarnów  

 

8. Uczestnikami projektu są osoby:   

a) Zamieszkałe na terenie miasta Tarnów, powiatu  tarnowskiego, powiatu brzeskiego 

b) Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności  

c) Są opiekunami osób niepełnosprawnych – uczestników projektu (pierwszeństwo będą 

mieli opiekunowie dzieci i osób najbardziej niesamodzielnych) 

 

9. Projektem objętych zostanie łącznie 120 osób w tym przynajmniej 72 osoby niepełnosprawne.  

10. Warunkiem udziału w projekcie jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie  

i podpisanie formularza zgłoszeniowego, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych.  

11. Osoby niepełnosprawne zakwalifikowane do projektu zobowiązanie są do dokonania opłaty  

w kwocie 20 zł za osobę do dnia 20 listopada 2019 r.  

12. W przypadku większej liczby chętnych o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Utworzona zostanie lista rezerwowa i w razie rezygnacji beneficjenta z udziału w projekcie 

jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

13. Stowarzyszenie zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest 

jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie.  

14. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora zadania 

publicznego.  

 
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON  

będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego 


