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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

ROZWIŃ SKRZYDŁA edycja IV 
 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „ROZWIŃ SKRZYDŁA IV edycja” współfinansowanego przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka 

PODAJ DALEJ, (dalej jako Fundacja), w tym ze środków własnych uzyskanych z 1% podatku. 

2. Projekt realizowany jest przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, z siedzibą  w Koninie (62-510 

Konin), ul. Południowa 2a i Aeroklub Stalowowolski z siedzibą w Turbii (37 – 415 Zaleszany), ul. Lotników 15.  

3. Okres realizacji Projektu od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. 

 

§ 2  

Założenia Projektu 

 

1. Celem Projektu jest zwiększenie aktywności 30 osób z niepełnosprawnością w tym maksymalnie 10% osób o 

lekkim stopniu niepełnosprawności poprzez udział w innowacyjnych zajęciach lotniczych. 

2. Zaplanowane w Projekcie zajęcia lotnicze podzielono na kategorie:  

a) szybowcowe podstawowe, które trwają 120 godzin (zajęcia teoretyczne 60 godzin i praktyczne 60 lotów) 

b) paralotniowe podstawowe, które trwają 25 godzin (5 godzin zajęć praktycznych i 20 lotów), 

c) szybowcowe zaawansowane, które obejmują 40 lotów, w których mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 

szkolenie podstawowe, 

d) paralotniowe zaawansowane, które obejmuje 40 lotów, w których mogą wziąć udział osoby, które mają 

ukończone szkolenie podstawowe. 

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 orzeczoną niepełnosprawnością z terenu całej Polski. 

2. Każdy uczestnik projektu może wziąć udział w jednym rodzaju zajęć lotniczych, w terminie wyznaczonym  przez 

osobę pełniącą nadzór merytoryczny nad projektem. 

3. W przypadku zakwalifikowania na zajęcia szybowcowe podstawowe uczestnik zobowiązany jest do:  

a) samodzielnego ukończenia szkolenia teoretycznego, najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć praktycznych na 

lotnisku, 

b) posiadania aktualnych badań lotniczo – lekarskich świadczących o zdolności do latania wydane przez lekarza 

orzecznika Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 

c) uzyskania od szefa wyszkolenia Aeroklubu Stalowowolskiego zaświadczenie o zdolności do ewakuacji. 
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4. W przypadku zgłoszenia na zajęcia szybowcowe zaawansowane lub paralotniowe zaawansowane uczestnik musi 

mieć ukończone szkolenia podstawowe (w przypadku szybowców) lub licencję pilota paralotni (w przypadku zajęć 

paralotniowych). 

§ 4  

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach: 01.05.2020 – 31.05.2020 rok. 

2. Do rekrutacji może przystąpić każda osoba spełniająca wymagania z §3  pkt. 1. niniejszego regulaminu. 

3. Zgłoszeń do Projektu można dokonywać tylko na formularzu zgłoszeniowym dostępnym pod następującym 

adresem: https://docs.google.com/forms/d/1RJ3MrfgGnIPQ9EipEJRi1obkY1-yTe8YClAxxP3LUlk/edit bez załączania 

dodatkowych dokumentów  

4. Rekrutacja może zakończyć się wcześniej niż termin wymieniony w pkt. 1. 

5. W przypadku wcześniejszego zamknięcia rekrutacji, informacja zostanie podana na stronie Fundacji im. Doktora 

Piotra Janaszka PODAJ DALEJ: http://podajdalej.org.pl/. 

6. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będą decydować następujące czynniki: 

- prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 

- stopień niepełnosprawności - możemy zakwalifikować max. 10 % osób (3 osoby) ze stopniem lekkim 

niepełnosprawności zgodnie z wytycznymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

- rodzaj niepełnosprawności umożliwiający sterowanie szybowcem lub paralotnią  

7. W celu zweryfikowania możliwości udziału w zajęciach odbywają się indywidualne spotkania lub rozmowy 

prowadzone przy pomocy dostępnych środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telekonferencja, portal 

społecznościowy, telefon lub inne) z opiekunem uczestników Projektu, a także, w przypadku kandydatów do zajęć 

szybowcowych, spotkanie z szefem wyszkolenia Aeroklubu Stalowowolskiego.  

8. Osoby wstępnie zakwalifikowane do udziału w zajęciach zostaną poinformowane mailowo/telefonicznie o 

pozytywnym wyniku rekrutacji w przeciągu 30 dni od zakończenia rekrutacji. 

9. Po wstępnej kwalifikacji uczestnik zajęć zobowiązany jest do przedstawienia: 

- aktualnego zaświadczenia lotniczo – lekarskiego o zdolności do latania – w przypadku szkolenia szybowcowego 

podstawowego 

- zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego o braku przeciwskazań do 

uprawiania sportu, w przypadku zajęć paralotniowych. 

10. Zaświadczenia, o których mowa w pkt.9 muszą być dostarczone realizatorowi Projektu lub partnerowi najpóźniej 

w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych na płycie lotniska. 

11. Osoby, które nie zakwalifikują się wstępnie do udziału w zajęciach zostaną umieszczone na liście rezerwowej, 

będącej w posiadaniu opiekuna uczestników Projektu. W przypadku, gdy zakwalifikowany uczestnik zgłosi 

niemożność przyjazdu lub nie uzyska pozytywnych badań lekarskich wymienionych w pkt.9, zostanie poinformowana 

pierwsza osoba z listy rezerwowej, sporządzonej wg. kolejności zgłoszeń. 

12. Organizator uprawniony jest do odmowy zakwalifikowania osób zgłaszających się do udziału w Projekcie bez 
podania przyczyny, w szczególności lecz niewyłącznie, w przypadku gdy zgłoszenie zostało dokonane z naruszeniem 
warunków Projektu określonych w Regulaminie. W takim przypadku, w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia 
udziału w Projekcie, Organizator poinformuje mailowo osobę zgłaszającą, na adres podany w zgłoszeniu, o braku 
zakwalifikowania do Projektu, przy czym Organizator nie jest zobowiązany informować o przyczynach odmowy. 

https://docs.google.com/forms/d/1RJ3MrfgGnIPQ9EipEJRi1obkY1-yTe8YClAxxP3LUlk/edit
http://podajdalej.org.pl/
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13. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o działaniu Uczestnika niezgodnie 
z postanowieniami Regulaminu, przepisów prawa, regulaminów lotnisk i wszystkich miejsc, w których Projekt będzie 
realizowany (działanie niedozwolone), Organizator może powiadomić Uczestnika o nieuprawnionych działaniach z 
żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.  
14. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie, w przypadku naruszenia przez 

niego postanowień Regulaminu, przepisów prawa, regulaminów lotnisk i wszystkich miejsc, w których Projekt będzie 

realizowany. Wówczas uczestnik może zostać obciążony kosztami, o których mowa w § 6, pkt. 2. 

15. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane zgodnie z klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie: 

http://podajdalej.nowybip.pl/rejestry 

 
 

 

 

§ 5  

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

 

1. Uczestnicy biorący udział w zajęciach lotniczych z wykorzystaniem paralotni otrzymają: 

a) możliwość wzięcia udziału w zajęciach podstawowych lub zaawansowanych gwarantowanych w Projekcie, 

b) zapewnienie przystosowanego sprzętu do zajęć praktycznych (wózek, paralotnia wraz z uprzężą) 

c) nocleg oraz wyżywienie podczas zajęć w miarę posiadanych przez Fundację środków finansowych. 

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, 

b) zwrot kosztów badań lekarskich kwalifikujących do zajęć praktycznych, 

c) możliwość wzięcia udziału w zajęciach praktycznych szybowcowych, 

d) nocleg oraz wyżywienie podczas zajęć w miarę posiadanych przez Fundację środków finansowych. 

3. Każdy uczestnik Projektu ma obowiązek: 

a) 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, 

b) złożyć niezbędne dokumenty potwierdzające uczestnictwo w Projekcie, 

c) stawiać się na zajęcia w stanie wypoczętym, trzeźwym, zdolnym do uczestniczenia w zajęciach, 

d) stosować się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia i kadry Projektu, 

e) uczestniczyć w 100% godzin zajęć. 

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 oraz 

kosztu zajęć teoretycznych. 

5. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach czas przeznaczony na wykonanie przez niego lotów może być 

wykorzystany przez innych uczestników zajęć. 

6. Organizatorzy (Fundacja i Aeroklub) nie gwarantują uczestnikom zajęć ubezpieczenia NNW, uczestnik zajęć winien 

wykupić takie ubezpieczenie samodzielnie.  

 

http://podajdalej.nowybip.pl/rejestry


 

 

PROJEKT ROZWIŃ SKRZYDŁA IV EDYCJA jest współfinansowany ze środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 1% podatku. 

  

  

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ  KRS 0000 197058 
Adres: ul. Południowa 2A, 62-510 Konin 

Telefon: 63 211 22 19   e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl   FB/FundacjaPodajDalej 

Konto bankowe: ING 78 1050 1735 1000 0024 2547 0123 www.podajdalej.org.pl  

§ 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, w formie pisemnej lub 

elektronicznie (email: karol.wlodarczyk@podajdalej.org.pl). 

2. W przypadku dostarczenia rezygnacji opisanej w pkt. 1 po terminie, uczestnik może zostać obciążony kosztami 

zajęć w wysokości : 

a)  3 500,00 zł. - zajęcia lotnicze z wykorzystaniem szybowca, 

b)  1 500,00 zł. - zajęcia lotnicze z wykorzystaniem paralotni. 

3. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

 

 

§ 7  

Zasady monitoringu i kontroli 

 

Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 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, w tym PFRON. 

 

 

§ 8  

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. O każdej zmianie Organizator 
powiadamiać będzie niezwłocznie na stronie internetowej: http://podajdalej.org.pl/ 
3. Uczestnik Projektu, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w 
Projekcie w terminie do 14 dni od dnia ich ogłoszenia w sposób określony w ustępie poprzedzającym. Oświadczenie 
może być dokonane w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w §1 Regulaminu lub za pomocą poczty 
elektronicznej na adres karol.wlodarczyk@podajdalej.org.pl  
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w 
przypadku braku odpowiednich regulacji kwestie sporne rozstrzygane będą przez osobę pełniącą w imieniu 
Organizatora nadzór merytoryczny nad Projektem.  
 

mailto:karol.wlodarczyk@podajdalej.org.pl
http://podajdalej.org.pl/
mailto:karol.wlodarczyk@podajdalej.org.pl

