
                                                                              

 

 

  

   

 
 

REGULAMIN PROJEKTU  

„Rozwinąć Skrzydła”  

1. „Rozwinąć Skrzydła”, dalej zwane Projektem, to przedsięwzięcie realizowane w ramach 

Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i 

Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2014 – 2020. 

2.Organizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Społecznego  z siedzibą w 36-030 

Błażowa, ul. Myśliwska 16; NIP: 8191660696; Regon: 180752973; KRS: 0000392676. 

3. Celem Projektu jest umożliwienie uczestnikom zadania  dostępu  do wybranych, optymalnych ze 

względu na specyfikę zaburzenia, form efektywnej terapii i rehabilitacji. Uczestnicy będą brać udział 

w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. 

Głównym założeniem projektu jest przekazanie prawidłowych umiejętności oraz wzorców zachowań, 

które przyczynią się do komunikacji interpersonalnej jak również pobudzą i indywidualne 

zainteresowania, które będą kontynuowane po zakończeniu zadania 

4. Udział w zajęciach w ramach Projektu jest bezpłatny. Przez Zajęcia rozumie się przewidziane w 

planie Projektu zajęcia edukacyjno terapeutyczne, mające na celu pokonywanie społecznych i 

psychicznych skutków niepełnosprawności z pewnością przyczyni się do osiągania optymalnego 

poziomu życia przez osoby niepełnosprawne. 

6. Uczestnik Projektu to osoba, której rodzic/ prawny opiekun poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia 

dziecka oraz oświadczenie lekarskie znajdujące się na stronie internetowej  Organizatora 

(www.akademiars.wordpress.com) oraz na Facebooku-u , dostarczył je do koordynatora projektu, 

otrzymał informację o przyjęciu do Projektu. 

7. Liczba miejsc w Projekcie jest ograniczona (30). Grupa Uczestników podczas jednego spotkania 

liczyć będzie maksymalnie 10 uczestników. 

8. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc przewidzianych, wybór uczestników nastąpi 

w oparciu o ankietę rekrutacyjną, która pozwoli wnioskować o większych potrzebach. Pierwszeństwo 

udziału w Projekcie będą miały zatem osoby posiadające orzeczenie oraz wyższy stopień  

niepełnosprawności, a także miejsce zamieszkania (teren wiejski/miejski). 

9. Organizator projektu nie odpowiada za dojazd i powrót Uczestników do i z miejsca, w którym 

odbywają się Zajęcia. 

10. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do osobistego uczestnictwa w Zajęciach zgodnie z 

harmonogramem. Uczestnik na każdych zajęciach podpisuje listę obecności, którą udostępnia osoba 

prowadząca zajęcia. 

11. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania w trakcie Zajęć. 

http://www.akademiars.wordpress.com/


                                                                              

 

 

  

   

 
 

12. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia dla 

siebie i innych Uczestników; 

13. Uczestnik, który łamie postanowienia niniejszego regulaminu może być przez Organizatora 

wykluczony z udziału w Projekcie; 

14. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, przestrzegania ogólnie 

przyjętych norm oraz przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu, w którym organizowane 

są zajęcia. 

15. Wszelkimi kosztami związanymi ze świadomym zniszczeniem mienia należącego do miejsca, w 

którym odbywają się zajęcia, organizatora zajęć lub osób prowadzących zajęcia, które nastąpiło z 

winy Uczestnika zajęć, zostaną obciążeni Rodzice / Opiekunowie prawni. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i planie zajęć Projektu; 

17. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji do Projektu 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

 


