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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 
 

ZADANIE PUBLICZNE 

„Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych w wieku 
poprodukcyjnym w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.” 

Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Białegostoku. 

Miejsce realizacji zadania: Euroschool-Perfect w Białymstoku, ul. Upalna 1A lok. 4-5 

Realizator zadania: Podlaskie Stowarzyszenie HR 

 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad uczestnictwa w zadaniu publicznym 

dofinansowanym z budżetu Miasta Białegostoku pn. „Działania na rzecz aktywizacji 

społecznej osób starszych w wieku poprodukcyjnym w okresie od dnia podpisania 

umowy do dnia 31.12.2016 r.” 

2. W ramach zadania zaplanowano realizację działań skierowanych do co najmniej 30 

seniorów w wieku poprodukcyjnym zamieszkujących w obrębie administracyjnym 

Miasta Białegostoku. 

3. Zadanie publiczne, o którym mowa w punkcie 1 realizowane będzie w okresie od dnia 

podpisania umowy tj. od 02.05.2016 r. do 31.12.2016 r. 

4. Uczestnicy nie pokrywają żadnych kosztów z tytułu udziału w zajęciach. 

5. Zadanie publiczne realizowane jest przez Podlaskie Stowarzyszenie HR. 

 

§ 2 

1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają poprawnie wypełnioną 

Kartę zgłoszeniową Seniora. 

2. Kartę zgłoszeniową można pobrać w miejscu realizacji zajęć, tj. w biurze Euroschool-

Perfect w Białymstoku przy ul. Upalnej 1A lok. 4-5, a także ze strony internetowej: 

www.perfect.ids.pl. 

 

§ 3 

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze projektu od 10.05.2016 r. do 

31.05.2016 r. w godzinach od 16.00 do 20.00. Dokumenty, które wpłyną przed lub/i po 

wyznaczonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 

  

§ 4 

Weryfikacji kwalifikowalności uczestników dokona Koordynator zadania – Prezes zarządu PS 

HR Beata Grygorczuk. 

  

http://www.perfect.ids.pl/


 
Tylko ludzie z pasją tworzą HR najwyższej jakości.  

 

www.pshr.pl 

 

§ 5 

Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które w momencie rekrutacji 

spełnią następujące wymogi formalne: 

a) mają ukończone 60 lat 

b) zamieszkują w obszarze administracyjnym Miasta Białystok 

c) są osobami nieaktywnymi zawodowo (emeryt/rencista nigdzie nie zatrudniony) 

 

§ 6 

1. Beneficjenci Ostateczni zostaną wyłonieni przez Koordynatora zadania w dniu 

31.05.2016 r. do godziny 18.00. 

2. Do udziału w zajęciach zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wymogi 

formalne i złożą w określonym terminie i miejscu Kartę zgłoszeniową Seniora. O 

udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób utworzona zostanie lista rezerwowa. 

4. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach zostaną powiadomione telefonicznie. 

5. W przypadku gdy liczba osób zakwalifikowanych ulegnie zmianie z powodu rezygnacji 

lub nie spełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane, do udziału w 

zajęciach zostaną włączone osoby z listy rezerwowej. 

 

§ 7 

Kwalifikowalność uczestnika badana jest jednokrotnie w momencie jego rekrutacji i na ten 

moment uczestnik powinien posiadać wymagany w projekcie status. 

 

§ 8 

Wszelkie dane osobowe przekazywane Podlaskiemu Stowarzyszeniu HR w procesie rekrutacji 

są chronione prawem i wykorzystywane jedynie w celach realizacji zadania publicznego. 

 

§ 9 

Zakwalifikowany uczestnik zobowiązuje się regularnie uczestniczyć w zadeklarowanych 

zajęciach, a powody absencji mogą być jedynie wyjątkowe np. obiektywnie uzasadniona 

sytuacja rodzinna lub choroba oraz inne w szczegółowy sposób uzasadnione. 

 

§ 10 

Uczestnicy mają obowiązek wypełniania ankiet oraz uczestnictwa w zajęciach w 

wyznaczonych terminach. 

 

§ 11 

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 10.05.2016 r. 
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