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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Komputer i Internet elementem życia Seniorów” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Projekt „Komputer i Internet elementem życia Seniorów” (dalej Projekt) realizowany jest przez 
Fundację Challenge Europe (dalej Projektodawca) z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 
Kielce, w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025.  
2. Regulamin Uczestnictwa w Projekcie określa w szczególności: 
a) kryteria uczestnictwa w Projekcie; 
b) procedurę rekrutacji Kandydatów/tek do udziału w Projekcie; 
c) zakres wsparcia i organizację wsparcia; 
d) prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu; 
e) zasady rezygnacji z udziału w Projekcie; 
f) zakończenie udziału w Projekcie; 
g) postanowienia końcowe. 
3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu. Decyzje Koordynatora Projektu są ostateczne 
i nie przysługuje od nich odwołanie. 
4. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej Projektu 
oraz w Biurze Projektu. 

§ 2 
Słownik pojęć 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 
1. Projekt – projekt „Komputer i Internet elementem życia Seniorów”. 
2. Projektodawca – Fundacja Challenge Europe (dalej Projektodawca) z siedzibą przy Al. IX Wieków 
Kielc 6/17, 25-516 Kielce. 
3. Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem. 
4. Kandydat/ka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie. 
5. Uczestnik/czka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, tj. osoba, która spełniła 
kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie i podpisała deklarację uczestnictwa w 
warsztatach. 
6. Osoba z niepełnosprawnościami - osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 
(Dz.U z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2011 r., Nr 231, 
poz. 1375). 
7. Osoba po 60 r. życia - osoba, która w dniu przystąpieniu do projektu ukończyła 60 lat. W przypadku 
gdy dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu 60-tych urodzin, wówczas osoba ta jest 
wliczana do grupy osób po 60. roku życia. 
8. Wsparcie - oznacza to pomoc udzielaną Uczestnikowi/Uczestniczce projektu. Wsparcie bezpośrednie 
Uczestnika/czki to wsparcie, na które przeznaczone zostały określone środki, świadczone na rzecz 
określonej osoby, prowadzące do uzyskania korzyści przez Uczestnika. 
9. Biuro Projektu – biuro Projektodawcy, mieszczące się w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 6/17, II piętro. 
10. Strona internetowa Projektu – podstrona projektu na stronie internetowej Projektodawcy, 
zawierająca niezbędne informacje dotyczące realizacji Projektu - http://www.fundacjachallenge.org/ 
11. Regulamin – niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie „Komputer i Internet elementem życia 
Seniorów”.  
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§ 3 

Główne założenia 
1. Projekt realizowany jest od dnia 01.05.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. na terenie gminy i miasta Kielce.  
2. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród 50 (30 K, 20 M) osób dorosłych w 
wieku 60 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i wiedzy w powyższym zakresie, zamieszkujących na terenie gminy i 
miasta Kielce w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, w okresie od 05.2021 r. do 11.2021 r. poprzez 
udział w warsztatach komputerowych oraz edukacyjnych. 
3. Wsparcie oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne. Projektodawca pokrywa w całości koszty 
organizacji warsztatów.  

§ 4 
Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

Uczestnikiem/czką Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 
1) jest osobą, która zamieszkuje, wg Kodeksu Cywilnego, na terenie gminy i miasta Kielce; 
2) w chwili przystąpienia do Projektu jest osobą w wieku 60 lat i więcej; 
3) jest z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 
kompetencji cyfrowych; 
4) złożyła w określonym przez Regulamin terminie Formularz Rekrutacyjny wraz z kompletem 
wymaganych załączników i oświadczeń; 
5) przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie. 

 
§ 5 

Procedura rekrutacji Kandydatów/tek do udziału w Projekcie 
1. Rekrutacja Kandydatów/tek prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji 
w dostępie do oferowanych w ramach Projektu form wsparcia. Działania rekrutacyjne wsparte będą 
kampanią promocyjno-informacyjną. 
2. Nabór jest otwarty i jawny. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w systemie ciągłym, w 
terminie od maja 2021 r. do września 2021 r. (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia okresu 
rekrutacji), przy założeniu konieczności zakończenia realizacji wsparcia dla Uczestników/czek do końca 
realizacji Projektu, to jest do 30.11.2021 r. Uczestnicy zostaną zapisani na listę uczestnictwa. W sytuacji 
zbyt dużej liczby chętnych utworzona zostanie lista rezerwowa. 
3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 
1) złożenie podpisanego Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami: 
- orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy). 
2) weryfikacja spełniania kryteriów kwalifikowalności na bieżąco przez Koordynatora i decyzja o 
zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie wydana przez Koordynatora Projektu po uzupełnieniu 
ewentualnych braków formalnych, 
3) poinformowanie Kandydata/tki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, 
4) utworzenie listy Uczestników Projektu w podziale na grupy warsztatowe, 
5) podpisanie deklaracji uczestnictwa w warsztatach. 
4. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 
1) dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu oraz na podstronie internetowej Projektu, 
2) dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu za pomocą osoby 
upoważnionej / kurierem / pocztą / drogą elektroniczną, 
3) dokumenty zgłoszeniowe wraz z kompletem wymaganych załączników i oświadczeń należy składać 
w określonym przez Regulamin terminie, 
4) w przypadku stwierdzenia przez pracownika Biura Projektu braków formalnych w złożonych 
dokumentach zgłoszeniowych, Kandydat/ka może uzupełnić braki w ciągu 5 dni roboczych, 
5) zaświadczenia potwierdzające kwalifikowalność Kandydata/tki składane w formie załączników do 
formularza zgłoszeniowego: 
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a) osoby z niepełnosprawnościami powinny dostarczyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności / 
zaświadczenie lekarskie; 
5. O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do Projektu będzie decydowało spełnienie kryteriów 
uczestnictwa w Projekcie i uzyskane punkty z kryteriów premiujących: 
- Osoba z niepełnosprawnością 12 pkt; 
- Brak styczności z obsługą komputera 10 pkt. 
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. 
6. Przy tworzeniu list Uczestników będą uwzględniane limity ze względu na zaplanowaną liczbę 
Uczestników Projektu w grupach i w ramach całego projektu. Lista Uczestników zostanie udostępniona 
w Biurze Projektu. 
7. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną poinformowane pocztą, telefonicznie lub mailowo co 
najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem warsztatów. 

 
§ 6 

Zakres wsparcia 
1. Warsztaty komputerowe dotyczące podstawowych umiejętności korzystania z komputera i 
Internetu: 
a) Warsztaty obejmujące 32 spotkania po 3 godziny lekcyjne zrealizowane zostaną w grupach 10-
osobowych, na różnych poziomach zaawansowania (podstawowym i zaawansowanym). 
2. Warsztaty edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych i Internetu: 
a) Warsztaty obejmujące 15 spotkania po 3 godziny lekcyjne zrealizowane zostaną w grupach 10-
osobowych, na różnych poziomach zaawansowania (podstawowym i zaawansowanym), 
3. Uczestnikom wydane zostaną nieodpłatnie komplety materiałów niezbędnych do uczestnictwa w 
zajęciach warsztatowych. Dla Uczestników zostanie zapewniona przerwa kawowa.  
4. Warsztaty odbywać się będą zgodnie z harmonogramem. Szczegółowy harmonogram warsztatów 
zostanie opublikowany na stronie internetowej Projektu oraz udostępniony w Biurze Projektu. 
Harmonogram zostanie dopasowany do potrzeb Uczestników i przewiduje możliwość realizacji zajęć 
także w godzinach popołudniowych lub w weekendy.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów oraz 
miejscu warsztatów. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 

 
§ 7 

Prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu 
1. Uczestnicy/czki Projektu zobowiązani są do: 
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w warsztatach, 
b) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo własnoręcznym czytelnym podpisem na liście 
obecności, 
c) potwierdzenia odbioru kompletu materiałów dydaktycznych własnoręcznym czytelnym podpisem, 
d) wypełniania ankiet i testów (ewaluacyjnych, weryfikujących postęp w nauce), związanych z 
realizacją Projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów, 
2. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do uzupełnienia 
zrealizowanego podczas jego/jej nieobecności materiału. 
3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do bieżącego informowania Koordynatora Projektu o 
wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w Projekcie. 
4. Warunkiem ukończenia Projektu jest udział w warsztatach. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się 
do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy uczestników i 
poniesienia kosztów udziału w Projekcie. 
 

§ 8 
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania Projektu może nastąpić z ważnej 
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uzasadnionej przyczyny i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia. Uczestnik/czka Projektu 
zobowiązuje się niezwłocznie (tj. w terminie do 7 dni kalendarzowych) dostarczyć do Projektodawcy 
pisemną informację o tym fakcie (osobiście, pocztą elektroniczną bądź za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej). 
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, Projektodawca może 
żądać od Uczestnika/czki Projektu, aby przedłożył/a zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty 
usprawiedliwiające jego rezygnację (np. oświadczenie). 
3. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Projektodawca może obciążyć Uczestnika/czkę 
Projektu kosztami jego/jej uczestnictwa w Projekcie za okres do złożenia przez Uczestnika/czkę 
Projektu oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż 
Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Projektodawcy spoczywa 
szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 
4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy Uczestników 
Projektu w przypadku naruszenia przez niego/nią niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 
społecznego, w szczególności w przypadku podejmowania działań uniemożliwiających poprawną i 
zgodną z harmonogramem realizację zajęć, agresję słowną, akt wandalizmu, naruszenie nietykalności 
cielesnej innych Uczestników, osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika Biura Projektu. 
5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy Uczestników Projektu jego/jej 
miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 
6. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane z uwzględnieniem konieczności skorzystania z 
minimalnego wymaganego wymiaru wsparcia w ramach Projektu. 
 

§ 10 
Zakończenie udziału w Projekcie 

1. Uczestnik Projektu kończy udział w Projekcie w przypadku: 
a) złożenia rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn zdrowotnych bądź losowych, przyczyny te muszą 
być udokumentowane stosownym zaświadczeniem lekarskim bądź złożeniem odpowiedniego 
oświadczenia; 
b) niewywiązywania się z obowiązków Uczestnika Projektu skutkujących zakończeniem udziału w 
Projekcie. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021 r. 
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Projektu. 
3. Informacja o każdorazowej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Projektu. 
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Projektu i w Biurze Projektu. 
5. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem pozostaje w gestii Koordynatora 
Projektu. 
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