
 

REGULAMIN PROJEKTU „NA ROWERZE CZY NA NOGACH – NIECH BEZPIECZNA BĘDZIE 
DROGA” 

 
 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Na rowerze czy na nogach – 

niech bezpieczna będzie droga!” 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, 

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt realizowany jest pod 

nadzorem Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" oraz Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy grantowej Nr 7/1/G/2018 

4. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 

a) projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Na rowerze czy na nogach – niech bezpieczna 

będzie droga!”, 

b) realizatorze – należy przez to rozumieć: PPHU NW-BD Efekt Nikodem Dolata z siedzibą w 

Piechcinie, ul. Okrężna 15, 88-192 Piechcin. 

c) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Na 

rowerze czy na nogach – niech bezpieczna będzie droga!”, 

d) uczestniku – należy przez to rozumieć podmiot stanowiący grupę docelową projektu, który 

wyraził chęć udziału w projekcie. 

 
§ 2 

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 
1. Projekt pn. „Na rowerze czy na nogach – niech bezpieczna będzie droga!”, realizowany jest przez 

PPHU NW-BD Efekt Nikodem Dolata , z siedzibą przy ul Okrężnej 15 w  Piechcinie (NIP: 

5621731895). 

2. Biuro realizatora projektu mieści się pod adresem: ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz,   

tel.  606 255 010 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018 roku do 30.04.2019 roku  i obejmuje swym 

zasięgiem obszar realizacji LSR Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki"  

4. Głównym celem projektu jest Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczna 24 osób (12 

kobiet, 12 mężczyzn), dzieci i młodzieży w wieku 8 lat do 12 lat, zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z obszaru LSR. 

Do celów szczegółowych zaliczamy: 

• poszerzenie wiedzy i zainteresowań dzieci z zakresu przepisów ruchu drogowego zapewnienie 

bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, wzmocnienie procesu integracji ze 

społeczeństwem; 



 

5. Ogólny nadzór nad przebiegiem i realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 

uregulowane niniejszym regulaminem należy do Realizatora. 

6. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadami polityki równych szans kobiet i mężczyzn  

i niedyskryminacji. 

7. Działania projektowe będą realizowane w trosce o zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju, 

nie naruszając istniejącego stanu środowiska naturalnego oraz w oparciu o poszanowanie dla 

ochrony przyrody, klimatu i zasobów wodnych. 

 
§ 3 

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE 
1. W ramach projektu „Na rowerze czy na nogach – niech bezpieczna będzie droga!” przewidziano dla 

uczestników następujące formy wsparcia: 

a) zajęcia teoretyczne z BRD, 

b) gry i zabawy związane z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

c) zajęcia w terenie z symulatorem zderzeń, dachowania, alkogoglami i wieloma innymi 

urządzeniami, 

d) zajęcia praktyczne (jazda na rowerze, symulowanie sytuacji drogowych), 

e) zajęciach z Pierwszej Pomocy, 

f) zajęciach w symulatorze jazdy, 

g) zajęciach w Miasteczku Rowerowym w Myślęcinku. 

2. Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu jest bezpłatne. 

 
§ 4 

PRAWA I  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
1. Uczestnik spełnia wymagania i jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zapisów Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

2. Każdy uczestnik ma obowiązek: 

• właściwie i zgodnie z prawdą wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne oraz wszelkie inne 

dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu wskazane przez Realizatora; 

• aktywnego uczestnictwa w realizowanych w projekcie formach wsparcia; 

• każdorazowego potwierdzenia uczestnictwa na liście obecności. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w prowadzonych w ramach projektu zajęciach, akceptując 

terminy i miejsce, które wyznaczy Realizator. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach 

realizacji Projektu. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do punktualności i rzetelności. 

6. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Realizatora o zamiarze rezygnacji z 

dalszego udziału w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie otrzymywania wsparcia 

jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają 

uczestnikowi dalszy udział w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę 

pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. 



 

7. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących norm społecznych. 

8. Uczestnikowi/Uczestniczce zapewnione zostaną: 

• materiały szkoleniowe, 

• catering: przerwy kawowe oraz obiad. 

9. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do otrzymywania od Beneficjenta na bieżąco wszelkich 

informacji mających wpływ na jego/jej udział w Projekcie. 

 
§ 5 

ZAKOŃCZENIE I PRZERWANIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 
1. W trakcie realizacji projektu rezygnacja Uczestnika z udziału w projekcie jest dopuszczalna w 

przypadkach podjęcia przez niego/nią pracy oraz w innych przypadkach w wyniku zdarzenia 

losowego lub choroby i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie 

rezygnacji. Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia stosownych zaświadczeń 

potwierdzających powód rezygnacji. 

2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na szkoleniach Beneficjent ma prawo skreślenia 

Uczestnika z listy uczestników projektu. 

3. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu w 

przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

4. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji lub skreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników 

projektu, Beneficjent jest upoważniony do wezwania Uczestnika do zwrotu kosztów uczestnictwa 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczestników. 

5. Decyzja dotycząca wezwania do zapłaty podejmowana jest indywidualnie, po uwzględnieniu 

wszelkich zaistniałych okoliczności – m.in. powodów rezygnacji, naruszenia regulaminu projektu i 

innych. 

 
§ 6 

ZASADY REGULUJĄCE ZAJĘCIA WYJAZDOWE 
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów 

obowiązujących w danym obiekcie (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, 
poruszania się po drogach publicznych).  

2. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 
3. Uczestnik wycieczki podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania ich 

poleceń. 
4. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz 

stosowania się do poleceń opiekuna. 
5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków 

odurzających oraz napojów alkoholowych, w tym także piwa. 
6. Oddalanie się uczestnika podczas wycieczki może nastąpić jedynie za zgodą opiekuna. 
7. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa 

własnego i innych. 
8. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu w którym 

przebywa. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za 
szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku 
ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni. 

9. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące 
uczestnikiem wycieczki zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych 



 

lekarstw, legitymacji szkolnej. 
10. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców 

(prawnych opiekunów).  
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień.  

2. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w formie pisemnej i podawane do wiadomości na 

stronie internetowej projektu. 

3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Beneficjent. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 r. 

 
 
 
 


