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REGULAMIN REKRUTACJI OPERACJI PT. „ REALIZACJA 

POLISENSORYCZNYCH WARSZTATÓW Z ZAKRESU HORTITERAPII 

ORAZ PRZESTRZENI WARSZTATOWEJ DO HORTITERAPII W POSTACI 

OGRODU SENSORYCZNEGO NA TERENIE PZN CENTRUM 

EDUKACYJNO-LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI                           

I MŁODZIEŻY „ZAMECZEK” W RUDOŁTOWICACH” 

 

§ 1 

Przedmiot realizacji operacji 

 

Głównym celem realizacji polisensorycznych warsztatów z zakresu hortiterapii               

oraz przestrzeni warsztatowej do hortiterapii w postaci ogrodu sensorycznego 

na terenie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci                       

i Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach jest wdrożenie prozdrowotnej 

inicjatywy społecznej, aktywizującej i integrującej lokalną społeczność, która 

obejmuje realizację darmowej i ogólnodostępnej przestrzeni warsztatowej                    

do hortiterapii oraz cykl warsztatów z tego zakresu.  

Działania realizowane w ramach operacji to: 

1. projekt i realizacja przestrzeni do warsztatów polisensorycznych z zakresu 

hortiterapii,  

2. szkolenia: szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć z hortiterapii dla 

wolontariuszy/pracowników „Zameczku” (15 osób), którzy w ramach 

wolontariatu pracowniczego przeprowadzą szkolenie z zakresu 

hortiterapii dla kolejnych 5 wolontariuszy i wraz z nimi będą prowadzić 
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zajęcia z tego zakresu dla lokalnej społeczności, w tym dla podopiecznych 

ośrodka. Szkolenie z zakresu hortiterapii w formie warsztatów (130)                     

dla lokalnej społeczności, w tym rodzin z dziećmi (15 osób), grupy 

defaworyzowanej (10 osób w wieku 50+), pozostałe osoby z obszaru LGD 

(10 osób) w formie 55 warsztatów (35 podczas wydarzenia inaugurującego 

operację, 20 warsztatów poza wydarzeniem inaugurującym), a także dla 

osób wybranych spośród podopiecznych ośrodka (25 osób) w formie 75 

warsztatów polisensorycznych realizowanych przez cały czas realizacji 

operacji. Szczegółowy opis szkoleń/warsztatów  uwzględniający temat, 

termin, lokalizację, czas trwania znajduje się w załączniku nr 1 – Wykaz 

szkoleń/warsztatów z uwzględnieniem zakresu, czasu i miejsca. 

3. Działania promujące operację wśród lokalnej społeczności, w tym 

realizację warsztatów z zakresu hortiterapii dla lokalnej społeczności,                     

w tym dla wolontariuszy i osób z grupy defaworyzowanej. 

 

§2 

Uczestnicy operacji 

Uczestnikami operacji są: 

- wolontariusze/pracownicy „Zameczku” – 15 osób, 

- wolontariusze z obszaru LGD – 5 osób, 

- podopieczni ośrodka – 25 osób, 

- lokalność społeczna 35, w tym rodziny z dziećmi (15 osób), grupa 

defaworyzowana (10 osób w wieku 50+), pozostałe osoby z obszaru LGD (10 

osób) 

Łącznie 80 osób.  
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§3 

Rekrutacja uczestników operacji 

1. Rekrutacja uczestników do udziału w operacji prowadzona będzie od 01 lutego 

2020r. do 31 sierpnia 2021r. Głównym kryterium zakwalifikowania się do 

operacji jest kolejność zgłoszeń. W przypadku podopiecznych ośrodka kryterium 

kwalifikacyjnym są aktualne potrzeby terapeutyczne.  

2. Zgłoszenie udziału w operacji następuje poprzez osobiste zgłoszenie się do 

biura, mieszczącego się w siedzibie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-

Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 

128, telefoniczne lub mailowe. Pracownik udziela informacji o operacji poprzez 

zapoznanie z regulaminem oraz pomaga wypełnić odpowiednią dokumentację.  

3. Zgłoszenia podopiecznych ośrodka do operacji dokonują nauczyciele.  

4. Pracownik na podstawie listy uczestników operacji kieruje poszczególne osoby 

na szkolenia/warsztaty, o czym są one informowane telefonicznie. 

5. Osoba zakwalifikowana do udziału w operacji zobowiązana będzie do: 

a) podpisania następujących dokumentów: 

- deklaracji uczestnika,  

- oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem operacji, 

- oświadczenia uczestnika operacji o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, 

- oświadczenia uczestnika operacji o wyrażeniu zgody na wykorzystanie 

wizerunku do potrzeb promocji operacji. 

c) uczestnictwa w przewidzianych szkoleniach/warsztatach zgodnie z wcześniej 

(zmieniana w trakcie realizacji w miarę potrzeb – dążąc do realizacji celów 

operacji) ustalonym harmonogramem. 
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6. Podpisanie wszystkich dokumentów opisanych w ust 4. stanowi niezbędny 

warunek uczestnictwa w operacji. 

7. Podpisanie dokumentów nakłada na uczestnika operacji obowiązek 

systematycznego udziału w przewidzianych zajęciach.  

8. Osoby po podpisaniu dokumentów tworzyć będą listę uczestników operacji. 

Pozostałe osoby spełniające kryteria kwalifikowalności do udziału w operacji 

tworzyć będą listę rezerwową. Lista uczestników operacji oraz lista rezerwowa 

będą na bieżąco aktualizowane przez pracownika ośrodka. 

9. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w operacji przed rozpoczęciem 

szkolenia/warsztatu, zostanie on wyłączony z operacji, a wolne miejsce zajmie 

kolejna osoba z listy rezerwowej. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki uczestnika operacji 

1. Udział w operacji jest bezpłatny. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniach/warsztatach 

związanych z realizacją operacji.  

3. Uczestnik operacji zobowiązany jest do: 

• zapoznania się z Regulaminem, w szczególności z celami operacji oraz 

ofertą szkoleń/warsztatów, 

• regularnego uczęszczania na zajęcia, 

• potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na liście obecności. 

4. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą uczestnik operacji 

zobowiązany jest do zawiadomienia PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-

Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach. Beneficjent dopuszcza 
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usprawiedliwione nieobecności uczestnika spowodowane chorobą lub ważnymi 

sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia 

lub złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności. 

5. Uczestnik operacji zostaje skreślony z listy uczestników szkolenia w przypadku 

rezygnacji z dalszego uczestnictwa w operacji.                                                                                    

7. Po zakończeniu operacji uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie ukończenia 

udziału w operacji”. 

 

§5 

Zasady rezygnacji z udziału w operacji 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników 

operacji w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnik ma prawo dobrowolnie zrezygnować z udziału w operacji o czym 

powiadamia na piśmie.  

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób 

zakwalifikowanych do operacji, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy 

rezerwowej. 

 

 

§6 

Działania informacyjne oraz promocja 

Działania informacyjno-promocyjne o operacji obejmą: 

• Informację w siedzibie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-

Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach,  

• Informację na stronie internetowej PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-

Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach, 
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• Informacje na Facebooku, 

• Plakaty, 

• Ulotki, 

• Inne. 

§7 

Przepisy końcowe 

1. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Uczestnik nie pokrywa 

żadnych kosztów związanych z udziałem w operacji.  

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-

Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach oraz na jego stronie 

internetowej. 

3. PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży                  

w Rudołtowicach zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian                                            

w Regulaminie w czasie trwania projektu o czym niezwłocznie poinformuje                       

na stronie internetowej.  

4. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27. 12. 2019r.  
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