
 

 

 

 

 

 

 
 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków  
Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej w ramach 

Rządowego Programu na rzecz aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020 
 

Regulamin Uczestnictwa  
  w zadaniu publicznym pn. 

„Świadomy konsument” 

 

§§§    111    DDDEEEFFFIIINNNIIICCCJJJEEE   

 

Regulamin - Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym „Świadomy konsument” wspieranego 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  
 
Zadanie publiczne – Zadanie „Świadomy konsument”  realizowane przez Fundację Rozwoju 
Regionalnego Viribus Unitis z Nowego Sącza. Zadanie współfinansowany w ramach Rządowego 
Programu na rzecz aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 
 
Projektodawca – Fundacja Rozwoju Regionalnego „Viribus Unitis”, 33-300 Nowy Sącz, ul. 
Myśliwska 4c/8. 
Biuro –  biuro projektodawcy „Świadomy konsument”  ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz 

Strona internetowa – www.unitis.pl 

Kandydat – potencjalny Beneficjent zadania, należy przez to rozumieć osobę która złożyła 
Dokumenty Rekrutacyjne wymagane na etapie rekrutacji, wskazane w niniejszym Regulaminie. 

Beneficjent lub uczestnik zadania – Osoba, która zostanie zakwalifikowana do zadania 
publicznego i rozpocznie w nim udział.  

Dokumenty Rekrutacyjne – Formularz zgłoszeniowy do udziału w zadaniu publicznym wraz  
z załącznikami. 

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin uczestnictwa w zadaniu publicznym określa proces rekrutacji Kandydatów - 
potencjalnych  Beneficjentów zadania oraz określa rodzaje wsparcia przewidziane w ramach 
jego realizacji.  

2. Zadanie publiczne „Świadomy konsument”  realizowany jest w okresie: od 1 maja 2015 r. do 31 
grudnia 2015 r.  

3. Przedmiotem zadania są szkolenia/warsztaty/konsultacja  podnoszące świadomość konsumencką.
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§ 3 UCZESTNICY ZADANIA PUBLICZNEGO - BENEFICJENCI 
 

1. Uczestnikiem zadania może zostać osoba, która  spełnia łącznie następujące kryteria: 

a) złożyła formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w biurze Projektodawcy lub  w 
oddziałach PZG na terenie Małopolski w terminie od 15.05.2015. do 01.12.2015r. lub zgłosiła 
chęć uczestnictwa w zadaniu na spotkaniach informacyjnych, telefonicznie, mailowo lub droga 
pocztową w wyżej wymienionym terminie; 

b) jest osobą w wieku powyżej 60 lat; 

c) posiada orzeczenie o uszkodzonym słuchu 

d) jest osobą zamieszkałą na województwa małopolskiego 

2. Priorytetowo traktowani będą Kandydaci spełniający niżej wymienione kryteria preferencji: 

a) Osoby zamieszkujące obszary do 20 tys. mieszkańców 

b) Osoby z wykształceniem średnim i niższym; 

 

 § 4 DOKUMENTY REKRUTACYJNE  
 

1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zadaniu publicznym składają Dokumenty  

Rekrutacyjne w Biurze Projektodawcy, na spotkaniach informacyjnych, mailem lub poczta 
tradycyjną.  

2. Przez Dokumenty Rekrutacyjny należy rozumieć: Formularz zgłoszeniowy do udziału w   
zadaniu wraz z załącznikami, zgodnym z załącznikami nr 1-3 niniejszego Regulaminu.  

3. W Projekcie wezmą udział osoby, które w terminach trwania naboru złożą kompletne 
Dokumenty Rekrutacyjne w Biurze projektodawcy osobiście, na spotkaniach informacyjnych, 
prześlą je drogą pocztową lub zgłoszą chęć wzięcia udziału w Projekcie drogą telefoniczną lub 
mailową.  

4. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia 
Dokumentów Rekrutacyjnych uznaje się datę jej wpływu do biura  projektodawcy (a nie datę 
stempla pocztowego). Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru 
do zadania nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. 

5. Ingerencja w treść formularza zgłoszeniowego, usuwanie zapisów, logotypów w nich zawartych, 
nie wypełnienie wymaganych pól skutkuje odrzuceniem dokumentacji pod względem 
formalnym (w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych we wskazanym terminie).
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§ 5 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO ZADANIA PUBLICZNEGO 

1. Rekrutacja do zadania prowadzona będzie w terminach od 15.05.2015. do 01.12.2015r. 
2. Do udziału w zadaniu  zrekrutowanych zostanie  90 osób w wieku powyżej 60 roku życia, z 

dysfunkcją słuchu,  zamieszkałych w  województwie małopolskim. 

3. Informacje o naborach ogłoszone zostaną na Stronie internetowej Projektodawcy, w Biurze 
Projektodawcy, w miejscach publicznych na terenie województwa małopolskiego: w oddziałach 
PZG, siedzibach NGO działających na rzecz osób starszych, Ośrodkach Pomocy Społecznej, 
klubach seniora, spółdzielniach mieszkaniowych, oraz na portalu internetowym głusi24.info. 

4. Rekrutacja do zadania zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości szans  
i płci. 

5. Informacje dotyczące realizacji projektu będą ogłaszane na stronie internetowej Projektodawcy i 
w siedzibie Biura Projektodawcy. Wyniki naboru przekazane zostaną drogą telefoniczną lub 
osobiście.  

6. Uczestnicy zakwalifikowani do zadania, którzy zgłosili swój udział telefonicznie lub mailowo 
zobligowani są do dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego do udziału w zadaniu 
pn. „Świadomy konsument” w dniu otrzymania pierwszego wsparcia w ramach zadania. 

7. Brak dostarczenia ww. formularza uznaje się za rezygnację z udziału w zadaniu. 
8. W przypadku rezygnacji Beneficjenta z udziału w zadaniu, jego miejsce może zająć pierwsza, a 

w razie braku jej zgody kolejna osoba z listy rezerwowej. 

§ 6 WARUNKI URUCHOMIENIA CYKLU SZKOLENIOWEGO 

1. Beneficjenci zakwalifikowani do uczestnictwa w zadaniu pn. „Świadomy konsument” podzieleni 
zostaną na 10 grup,  składających się z minimum 7 a maksimum 10 osób.  

2. Warunkiem rozpoczęcia zajęć w ramach szkolenia/warsztatów  podnoszącego świadomość 
konsumencką jest skompletowanie grupy minimum 7 osobowej. 

§ 7 PRZEDMIOT ZADANIA - ZAKRES SZKOLENIA 

1. Beneficjenci zakwalifikowani do zadania pn. „Świadomy konsument”  będą mieli możliwość 
uczestnictwa w szkoleniu podnoszącym świadomość konsumencką.  

2. Zajęcia w ramach szkolenia/warsztatów odbywać się będą w pobliżu zamieszkania 
Beneficjentów w dogodnych dla nich terminach.  

3. Szkolenia/warsztaty obejmują dwa moduły szkoleniowe - 30 godzin zajęć, w tym: 12 godzin 
zajęć teoretycznych oraz 18 godzin zajęć praktycznych i  obejmują następującą tematykę: 

a) zajęcia teoretyczne:  Prawa konsumenta – 12 godzin 

b) zajęcia praktyczne warsztaty - 18h. 
 
4. W trakcie szkoleń przewidziano 60 godzin indywidualnych konsultacji z udziałem tłumacza 

języka migowego w celu wyrównania wiedzy wśród uczestników szkoleń. 
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5.  Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych: teczka z notatnikiem, 
długopis, pendrive z informacjami obejmującymi tematykę zajęć oraz  koszulkę promująca 
zadanie pn. „Świadomy konsument” 

6.  Dla uczestników szkolenia zapewniony będzie  mini catering oraz zwrot kosztów dojazdu dla 
dojeżdżających na zajęcia. 

6. Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostanie test wiedzy  i umiejętności dla 
Beneficjentów.   
 

7. Każdy uczestnik szkoleń otrzyma dyplom ukończenia szkolenia.  
 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu rekrutacji należy do Projektodawcy. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie.  

3. Regulamin Rekrutacji obowiązuje od dnia 15.05.2015r. 
 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do udziału w zadaniu publicznym 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Kandydata do zadania publicznego pn.  „Świadomy konsument” 

3. Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w zadaniu publicznym  

Formularz zgłoszeniowy 
do zadania publicznego 

„Świadomy konsument” 
 

I. Oświadczam, że zgłaszam się do udziału w zadaniu publicznym pn. „Świadomy konsument”  
z własnej inicjatywy, w celu podniesienia swojej wiedzy dotyczącej praw konsumenckich, 
deklaruje chęć uczestnictwa w szkoleniu/warsztatach/konsultacjach: 

 

Zajęcia teoretyczne z praw konsumenta (12 godz.)                            

Zajęcia praktyczne z praw konsumenta  (18 godz.)                            

Konsultacje indywidualne dot. praw konsumenta             

 II. Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną z uszkodzeniem słuchu:  
Tak     Nie      

III. Spełniam kryteria udziału w projekcie (wiek powyżej 60 lat), 

Tak     Nie        

 

IV. Dane personalne   

Imię/Imiona  
 

Nazwisko  

Data urodzenia    

Płeć Kobieta                                          Mężczyzna   

Wykształcenie: Brak                                             Podstawowe              Gimnazjalne                       
Ponadgimnazjalne                       Pomaturalne              Wyższe         

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

Miejscowość   Kod pocztowy   

Ulica   Nr domu / Nr lokalu  

Powiat  Województwo  

e-mail  Telefon   
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Świadomy/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, 
oświadczam że, dane zawarte w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym  są zgodne z prawdą. 

 

 
……………………………………….               …………………………………………………… 

 Miejscowość, data       Czytelny podpis kandydata 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Uczestnictwa w zadaniu publicznym  

OŚWIADCZENIE KANDYDATA  

do zadania publicznego pn. 

„Świadomy konsument” 

 

W związku ze zgłoszeniem się, do zadania publicznego pn. „Świadomy konsument” niniejszym oświadczam 
że: 

1. Zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa, spełniam kryteria udziału w zadaniu publicznym: 

-   posiadanie orzeczenia o uszkodzonym słuchu 

-    wiek powyżej 60 lat,  

-    zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego 

2. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie zobowiązuję się do: 

-    regularnego uczęszczania na zajęcia i czynnego udziału w  warsztatach 

-    wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Fundację Rozwoju 
Regionalnego „Viribus Unitis” dla celów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją zadania 
publicznego pn „ Świadomy konsument” . 

3. W związku z przystąpieniem do zadania publicznego pn. „Świadomy konsument” oświadczam, że 
przyjmuję do wiadomości, iż:  

- administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS, ul. 
Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz; ( podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych stanowi 
art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.); 

- moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania publicznego „Świadomy 
konsument””, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach zadania.  

-  moje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wdrażającym i kontrolującym - Ministerstwu 
Pracy i Polityki Społecznej  

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału w zajęciach/warsztatach/konsultacjach w  ramach zadania publicznego 

5.  Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania; 

6. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż  realizacja zadanie publicznego jest współfinansowana 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej osób Starszych na lata 204-2020. 

7. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny 
(Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, 
oświadczam, że dane zawarte w Dokumentach rekrutacyjnych są zgodne z prawdą. 

 

…………………………..    ……………………………………………………  

miejscowość, data     czytelny podpis kandydata 



 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych  
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Rządowego Programu na rzecz aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Uczestnictwa w zadaniu publicznym  

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZADANIA PUBLICZNEGO O WYRAŻENIU 
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

W związku z przystąpieniem do zadania publicznego realizowanego na zlecenie Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020,  wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i 
przekazywanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji, 
monitoringu, kontroli w ramach realizowanego zadania oraz przeprowadzanych na zlecenie 
MPiPS ewaluacji w projekcie p.n. „Świadomy konsument”  Priorytet 1: Edukacja osób 
starszych,   zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 
2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  
 
……………………………… 
Miejscowość, data 

…………………….………………………… 
     CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

PROJEKTU 

 


