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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„ROZWIŃ SKRZYDŁA”
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „ROZWIŃ SKRZYDŁA” współfinansowanego przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 1% podatku zgromadzonego przez Fundację.
2. Projekt realizowany jest przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, z siedzibą
w Koninie.
3. Okres realizacji projektu od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r.
§2
Założenia Projektu
1. Celem Projektu jest zwiększenie aktywności 36 osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez udział w
innowacyjnych zajęciach lotniczych.
2. Zaplanowane w Projekcie zajęcia lotnicze podzielono na kategorie:
a) szybowcowe podstawowe, które trwają 120 godzin w podziale na zajęcia teoretyczne 60 godzin i praktyczne
60 lotów,
b) paralotniowe podstawowe, które trwają 25 godzin teoretyczno-praktycznych. (5 godzin zajęć praktycznych i
20 lotów),
c) szybowcowe „hol za samolotem” obejmuje 24 loty, w których mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone
szkolenie podstawowe,
d) paralotniowe ETAP II obejmuje 10 lotów samodzielnych.
3. Zajęcia paralotniowe i szybowcowe będą odbywały się na płycie lotniska w jednym z Aeroklubów na terenie
Polski.
§3
Uczestnicy projektu
1. W projekcie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością ruchową z terenu całej Polski.
2. W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące rodzaje zajęć lotniczych:
a) z wykorzystaniem szybowca podstawowe,
b) z wykorzystaniem szybowca hol za samolotem,
c) z wykorzystaniem paralotnii podstawowe,
d) z wykorzystaniem paralotnii ETAP II.
3. Każdy uczestnik projektu może wziąć udział w jednym rodzaju zajęć lotniczych, w terminie wyznaczonym przez
osobę pełniącą nadzór merytoryczny nad projektem.
4. W przypadku zakwalifikowania na zajęcia szybowcowe podstawowe uczestnik zobowiązany jest ukończyć
szkolenie teoretyczne i posiadać aktualne badania o zdolności do latania wydane przez lekarza orzecznika
Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
5. W przypadku zgłoszenia na zajęcia szybowcowe HOL ZA SAMOLOTEM i paralotniowe ETAP II, ukończone
szkolenia podstawowe potwierdzone certyfikatem.
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§4
Zasady rekrutacji
1.
2.
3.
4.

Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie specjalista ds. ewaluacji i rekrutacji.
Rekrutacja odbywać się będzie w dniach: 23.05.2016 – 03.06.2016 rok.
Do rekrutacji może przystąpić każda osoba spełniająca wymagania z §3 pkt. 1. niniejszego regulaminu.
Zgłoszeń do projektu można dokonywać tylko na formularzu zgłoszeniowym dostępnym pod następującym
adresem: https://docs.google.com/…/1SLGgTj_-EsGn0Xj8U6fTutf…/viewform
5. Formularz zgłoszeniowy musi być dostarczony do Fundacji w wersji elektronicznej do dnia 03.06.2016 roku.
6. Rekrutacja może zakończyć się wcześniej niż wymieniony w pkt. 2.
7. W przypadku wcześniejszego zamknięcia rekrutacji, informacja zostanie podana na stronie Fundacji im. Doktora
Piotra Janaszka PODAJ DALEJ: http://podajdalej.org.pl/.
8. O zakwalifikowaniu w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz motywacja do udziału w zajęciach.
9. W celu zweryfikowania poziomu motywacji uczestnika odbędą się indywidualnej rozmowy z członkami zespołu
rekrutacyjnego (dopuszcza się odbycie rozmowy w formie on-line, w tym telefonicznej w wyjątkowych
sytuacjach).
10.Z nadesłanych zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna (w składzie: osoba pełniąca nadzór merytoryczny nad projektem,
specjalista ds. ewaluacji i rekrutacji oraz dwóch wolontariuszy) wybierze po ok. 36 zgłoszeń (w zależności od
przewidzianej liczebności danej grupy na dane szkolenie) uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie
– Lista Główna.
11.Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane mailowo/telefonicznie o pozytywnym wyniku
rekrutacji w przeciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.
12.Osoby, które nie znajdą się na Liście Głównej, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
W przypadku, gdy zakwalifikowany uczestnik zgłosi niemożność przyjazdu, zostanie poinformowana pierwsza
osoba z listy rezerwowej.
§5
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu
1. Uczestnicy biorący udział w zajęciach lotniczych z wykorzystaniem paralotni otrzymają:
a) możliwość wzięcia udziału w zajęciach podstawowych, ETAP II gwarantowanych przez Projekt,
b) zapewnienie przystosowanego sprzętu do zajęć praktycznych,
c) certyfikat uczestnictwa w projekcie,
d) nocleg oraz wyżywienie podczas zajęć.
2. Uczestnicy biorący udział w zajęciach lotniczych z wykorzystaniem szybowca otrzymają:
a) możliwość wzięcia udziału w zajęciach teoretycznych (60 godzin zajęć) kończących się testem kwalifikującym
do zajęć praktycznych – zwrot kosztów,
b) zwrot kosztów badań lekarskich kwalifikujących do zajęć praktycznych,
c) możliwość wzięcia udziału w zajęciach praktycznych szybowcowych,
d) certyfikat uczestnictwa w zajęciach,
e) nocleg oraz wyżywienie w czasie zajęć wyjazdowych.
3. Każdy uczestnik Projektu ma obowiązek:
a) złożyć niezbędne dokumenty potwierdzające uczestnictwo w Projekcie,
b) uczestniczyć w 100% godzin zajęć,
c) wypełnić ankiety oceniające oraz inne dokumenty służące bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji
Projektu.
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d) Wykonać badania lekarskie kwalifikujące do udziału w projekcie dla osób biorących udział w zajęciach
szybowcowych lekarza orzecznika ULC, a w przypadku osób biorących udział w zajęciach paralotniowych
lekarza sportowego/rodzinnego potwierdzające brak przeciwskazań do udziału w zajęciach.
4. Udział uczestników Projektu w zajęciach jest nieodpłatny. W przypadku negatywnej oceny medycznej i/lub
niezaliczenia części teoretycznej dotyczącej zajęć szybowcowych - Fundacja nie pokryje kosztu badań lekarskich
w wysokości 300,00 zł oraz kosztu zajęć teoretycznych w wysokości 730,00 zł.
5. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się o zwrot kosztów dojazdu na warsztaty. Zwrot dokonywany jest na
podstawie okazanych biletów PKP(II klasa)/AUTOBUS lub kosztów paliwa (nie więcej niż łącznie dla uczestnika
450,00 zł).
§6
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona
koordynatorowi Projektu najpóźniej 15 dni przed planowym rozpoczęciem zajęć telefonicznie oraz na piśmie (email).
2. W przypadku dostarczenia zgłoszenia opisanego w pkt. 1 po terminie, uczestnik zostanie obciążony kosztami
zajęć w wysokości :
a) 3500,00 zł. - zajęcia lotnicze z wykorzystaniem szybowca,
b) 1500 zł - zajęcia lotnicze z wykorzystaniem paralotnii.
3. W przypadku rezygnacji uczestnika warsztatów, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu z listy osób biorących udział w
warsztatach realizowanych w ramach Projektu w przypadku niedopełnienia formalności.
§7
Zasady monitoringu i kontroli
1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat udziału w Projekcie osobom
zaangażowanym w realizację, jak również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym
do przeprowadzania kontroli Projektu.
§8
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez osobę pełniącą nadzór merytoryczny
nad projektem.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
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