
  

  
 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
NOWEFIO na lata 2021–2030 

 
 REGULAMIN PROJEKTU  

„TriathloNowa droga do sukcesu” 
 
 

 
 § 1 Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji projektu „TriathloNowa droga do sukcesu” 

współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata  
2021-2030.                           

2. Realizatorem projektu jest Fundacja Edukacji i Rozwoju FEiR, z siedzibą w Rzeszotarach ul. Leśna 3,  
59-222 Miłkowice. 

3. Projekt jest realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 30 listopada 2022 roku, zgodnie z umową 
z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nr 368/III/2021 z 
dnia 7 września 2021 roku. 

4. Celem głównym Projektu jest wzrost postaw, wiedzy i umiejętności społecznych oraz obywatelskich 
młodzieży z Legnicy i powiatu legnickiego przeciwdziałający ich wykluczeniu społecznemu poprzez edukację 
prozdrowotną i rozwój aktywności fizycznej. 

5. Zasięg projektu – osoby w wieku 16-24 lata zamieszkujące w Legnicy i powiecie legnickim. 
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.  
7. Regulamin projektu określa zasady realizacji oraz udziału w projekcie.  
8. Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie internetowej Fundacji 

www.feir-legnica.pl. 
 

§ 2 Zakres udzielonego wsparcia  
 

1. Realizacja programu zajęć, który składać się będzie z: 
- zajęć praktycznych z pływania, biegania i jazdy na rowerze (przeciętnie 3 spotkania w tygodniu), 
- 7 – dniowego obozu zimowego (warsztaty triathlonowe), 
- 10 – dniowego obozu letniego, 
- zajęć teoretycznych z teorii dyscyplin, psychologii sportu, z dietetykiem i coachem. 

2. Zajęcia będą realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Fundację. 
 

§ 3 Ogólne zasady uczestnictwa w projekcie 
 

1. Uczestnikami projektu jest 30 osób w wieku 16-24 lata zamieszkujących w Legnicy i powiecie legnickim.  
2. Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie mają chętne osoby defaworyzowane. 
3. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie nabywają status uczestnika projektu w momencie 

podpisania oświadczenia w pierwszym dniu udzielonego wsparcia oraz umowy. W przypadku uczestnika 
niepełnoletniego umowa podpisywana jest przez rodzica/opiekuna prawnego. 

4. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty aplikacyjne/formularze projektowe będą dostępne na 
stronie internetowej Fundacji  w zakładce projektu pod adresem http://feir-legnica.pl/. 
 

http://www.feir-legnica.pl/
http://feir-legnica.pl/
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§ 4 Prawa i obowiązki beneficjenta 
 
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do:  
a. żądania złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń związanych z udziałem w projekcie,  
b. gromadzenia i publikowania danych o uczestnikach projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

ochronie danych osobowych,  
c. utrwalenia, rozpowszechnienia oraz wykorzystania wizerunku uczestników oraz ich głosów utrwalonych  
w formie plików video,  
d. zmiany terminów form wsparcia z ważnych przyczyn,  
e. monitorowania postępu uczestników biorących udział w oferowanych formach wsparcia oraz 

przeprowadzenia ewaluacji projektu,  
f. dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.  
2. Beneficjent zobligowany jest do:  

a. zapewnienia kadry merytorycznej posiadającej kwalifikacje w zakresie prowadzonych zajęć w projekcie,  
b. zabezpieczenia zaplecza technicznego i lokalowego, w tym pomieszczenia i budynki przystosowane do 
osób niepełnosprawnych: podjazdy, winda, zajęcia w salach z odpowiednim nagłośnieniem i 
dostosowanym sprzętem,  
c. przestrzegania w procesie rekrutacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn,  
d. wydania zaświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających udział w zajęciach, szkoleniach lub 
innych form wsparcia w ramach projektu.  

 
§ 5 Prawa i obowiązki uczestników projektu  

 
1. Uczestnik ma prawo do:  

a. uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia realizowanych w ramach projektu,  
b. uczestniczenia we wszystkich formach proponowanego wsparcia, zgodnie z indywidualnymi 
możliwościami i  potrzebami uczestnika, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych,  
c. otrzymania bezpłatnych materiałów dydaktycznych.  

2. Uczestnik jest zobowiązany, zależnie od formy wsparcia, do:  
a. wypełniania ankiet oceniających poziom wiedzy i posiadanych umiejętności z danego zakresu 
tematycznego, jak również ankiet ewaluacyjnych,  
b. podania wymaganych danych niezbędnych do wypełniania obowiązków przez Beneficjenta w zakresie 
monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym 
m.in. formularz zgłoszeniowy/rekrutacyjny oraz oświadczenie uczestnika,  
c. punktualnego uczestnictwa w prowadzonych w ramach projektu zajęciach/warsztatach w ustalonym 
przez Fundację terminach i miejscach,  
d. regularnego i punktualnego uczestnictwa w prowadzonych w ramach projektu zajęciach w ustalonym 
przez Fundację terminach i miejscach,  
e. potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach/wyjazdach poprzez złożenie własnoręcznego 
podpisu na liście obecności. 
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§ 6 Ewaluacja  

 
1. W ramach realizacji projektu jest prowadzona ewaluacja projektu.  
2. Uczestnicy projektu na potrzeby ewaluacji projektu zobowiązani są do wypełniania anonimowych ankiet 

ewaluacyjnych oceniających organizację realizacji projektu oraz ankiet na stronie internetowej.  
 

§ 7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 
 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa wyłącznie z przyczyn zdrowotnych, działania siły wyższej lub innych 
ważnych przyczyn, które z zasady nie mogą być znane uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  

2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik projektu jest zobowiązany do złożenia pisemnego 
oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie wraz z podaniem jej powodów.  

3. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników projektu w przypadku opuszczenia przez niego więcej 
niż 20% zajęć, niedopełnienia innych obowiązków, wynikających z korzystania z danej formy wsparcia lub innych 
form naruszenia niniejszego Regulaminu lub innych przepisów.  

4. W przypadku skreślenia uczestnika z powodu wskazanego w ust. 3 Fundacja może żądać od niego zwrotu kosztów 
związanych z jego udziałem w projekcie oraz zwrot ewentualnych kosztów związanych z niewywiązaniem się z 
umowy o dofinansowanie projektu, a wynikających z zakończenia udziału w projekcie przez uczestnika.  

 
§ 8 Postanowienia końcowe 

 
1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu oraz 

determinowane poprzez obowiązujące zasady Programu NoweFIO oraz Kodeks Cywilny.  
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy 

pisemnej.  
3. Wszyscy Uczestnicy projektu są zobowiązani zaakceptować regulamin i przestrzegać jego zapisy.  
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 


