
                
 

Projekt „Aktywni lokalnie” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności  
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  

oraz ze środków z Gminy Krasne. Jest realizowany przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie”. 
 

Regulamin szkolenia  
„Jak pozyskiwać fundusze i budować partnerstwa lokalne?” 

w ramach zadania publicznego „Aktywni lokalnie” 
 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu „Jak pozyskiwać fundusze 
i budować partnerstwa lokalne?” (zwanym dalej szkoleniem) w ramach zadania publicznego „Aktywni lokalnie”             
(zwanym dalej Projektem), którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców gmin Krasne,            
Lubaczów, Strzyżów, Wiśniowa i okolic, zwiększenie wiedzy o źródłach finansowania projektów, a także             
poszerzenie świadomości wartości lokalnych partnerstw. 

Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Lutczy 994,               
38-116 Gwoźnica Górna, która jest odpowiedzialna za jego prawidłowe przygotowanie, przebieg, promocję 
i rozliczenie. Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich finansowanego            
przez Narodowy Instytut Wolności, a także przez Gminę Krasne. 

§1 Informacje o szkoleniu 
1. Szkolenie „Jak pozyskiwać fundusze i budować partnerstwa lokalne?” zostanie przeprowadzone 

w dniach 5-6 kwietnia 2019 roku w Siedlisku Janczar w Pstrągowej. 
2. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest pozytywne przejście procesu rekrutacji, zasady której opisane są             

szerzej w §2. 
3. Szkolenie „Jak pozyskiwać fundusze i budować partnerstwa lokalne?” obejmuje 16 godzin dydaktycznych            

warsztatów prowadzonych przez wykwalifikowaną trenerkę, a także zaproszonych gości specjalnych. W           
trakcie warsztatu zostaną poruszone zagadnienia opisane na stronie:        
http://www.dobrezycie.org/aktywni2018/szkolenie-partnerstwa-fundusze 

4. Uczestnikom Szkolenia zapewniamy w czasie jego trwania: noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie (imienne -            
konieczne jest przesłanie danych do dnia 29 marca 2019), materiały edukacyjne. Dojazd do miejsca              
warsztatów uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. 

5. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. 
6. Osobą odpowiedzialną za koordynację projektu, a także szkolenia jest Anna Szatkowska – kontakt:             

biuro@dobrezycie.org 665 745 181. Liderem merytorycznym projektu jest Aleksandra Chodasz – kontakt:          
achodasz@dobrezycie.org 609-08-13-13.  

§2 Rekrutacja na szkolenie 
1. Do szkolenia mogą się zgłaszać osoby, które: 

● ukończyły Akademię Animacji Lokalnej w ramach poprzednich działań Projektu „Aktywni lokalnie”, 
a także osoby realizujące inicjatywę lokalną w ramach Akademii Animacji Lokalnej (w tym młodzież w               
wieku 16+ za zgodą rodziców lub opiekunów), 

● pracującą z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele, pracownicy ośrodków kultury, placówek wychowawczych,           
poradni pedagogiczno-psychologicznych, instytucji; działacze organizacji pozarządowych, urzędnicy, 

● nie są związane formalnie z żadnymi instytucjami, które chcą korzystać z wiedzy wyniesionej ze              
szkolenia w praktyce i z włączeniem społeczności lokalnej.  
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2. Rekrutacja na szkolenie odbywa się w dniach 20-27 marca 2019 roku. Fundacja zastrzega sobie prawo do                

zamknięcia rekrutacji wcześniej w przypadku braku wolnych miejsc oraz możliwość przedłużenia rekrutacji            
w razie wolnych miejsc. Liczba wolnych miejsc jest ograniczona do 16 osób. 

3. Szkolenie jest organizowane dla osób mieszkających w województwie podkarpackim lub dla osób, które             
brały udział w Akademii Animacji Lokalnej w ramach zadania publicznego „Aktywni lokalnie”. 

4. Warunkiem udziału w szkoleniu jest deklaracja udziału w całym szkoleniu: 5 kwietnia 2019 r. od godziny                
14:00 do 6 kwietnia 2019 r. do godziny 17:15. 

5. Osoby, które chcą zgłosić swój udział w szkoleniu: 
a) wysyłają zgłoszenie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia znajdującego się na          

stronie internetowej Fundacji - http://www.dobrezycie.org/aktywni2018/szkolenie-partnerstwa-fundusze 
b) składają do Fundacji podpisany przez siebie Regulamin Szkolenia - dostępny na stronie internetowej             

Fundacji - http://www.dobrezycie.org/aktywni2018/szkolenie-partnerstwa-fundusze. Regulamin należy     
dostarczyć drogą pocztową do siedziby Fundacji (adres do wysyłki: Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”,             
Lutcza 994, 38-116 Gwoźnica Górna). 

6. Decyzję o zakwalifikowaniu do Szkolenia podejmuje zespół Fundacji na podstawie zgłoszenia           
rekrutacyjnego nadesłanego przez formularz na stronie internetowej Fundacji. Po zakończeniu rekrutacji           
każda osoba dostanie informację na podany przez nią w formularzu adres e-mail o zakwalifikowaniu się               
(bądź niezakwalifikowaniu się) do Szkolenia lub o ewentualnym przyjęciu na listę rezerwową. 

7. Zakwalifikowanie większej liczby osób niż liczba miejsc na Szkoleniu spowoduje powstanie listy rezerwowej.             
Osoby z listy rezerwowej mogą być przyjęte do Szkolenia przed szkoleniem w sytuacji zwolnienia się               
miejsca. W takich przypadkach koordynatorka projektu skontaktuje się telefonicznie na numer podany w             
formularzu zgłoszeniowym. 

§3 Zasady uczestnictwa i rezygnacji 
1. Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia oraz ewaluację rezultatów (ankiety przeprowadzone wśród            

uczestników) obecność jest obowiązkowa w ciągu całości trwania szkolenia. 
2. Uczestnik/uczestniczka ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu z ważnych przyczyn (np. choroba,              

nieprzewidziane zdarzenia losowe). Wówczas jest zobowiązana/-y niezwłocznie powiadomić koordynatorkę         
lub liderkę merytoryczną Projektu oraz dokonać wszelkie czynności dokumentujące jej/jego udział w            
Projekcie oraz związanych z ewaluacją i promocją projektu, które są zobowiązaniem Fundacji i Uczestników              
Szkolenia korzystających z dofinansowania z Narodowego Instytutu Wolności. 

3. Z chwilą wykonania przez uczestnika/uczestniczkę w ramach udziału w Projekcie jakiegokolwiek wytworu            
niematerialnego uczestnik/uczestniczka udziela Fundacji nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wszystkich         
polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu. 

4. Uczestnik/uczestniczka projektu musi wyrazić zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu             
realizacji projektu “Aktywni lokalnie” zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 

5. Uczestnik/uczestniczka projektu wyraża również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć, nagrań wideo 
i audio zrobionych podczas projektu oraz umieszczenie ich między innymi na stronie internetowej Fundacji,              
fanpage Fundacji na Facebooku i youtube.com oraz w materiałach promujących statutową działalność            
Fundacji. 

§4 Informacje końcowe 
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i dodatkowych zapisów w niniejszym regulaminie. 
2. Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu potwierdza zapoznanie się z Regulaminem podpisując         

oświadczenie oraz zgody w załączniku nr 1, który jest integralną częścią Regulaminu. 
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Załącznik nr 1. do Regulaminu szkolenia „Jak pozyskiwać fundusze i budować partnerstwa            
lokalne?” w ramach zadania publicznego „Aktywni lokalnie”. 

 

Oświadczenie 

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem szkolenia „Jak pozyskiwać fundusze i budować partnerstwa            
lokalne?” w ramach zadania publicznego „Aktywni lokalnie” i akceptuję wszystkie jego zapisy. 

__________________________ _______________________________ 

(miejscowość i data) (czytelny podpis Uczestniczki/Uczestnika) 

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zgodnie z art. 9 w zw. z art.                    
7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 r. wyrażam             
dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie” z             
siedzibą w Lutczy 994, 38-116 Gwoźnica Górna, KRS: 0000382888 w celu organizacji szkolenia “Jak              
pozyskiwać fundusze i budować partnerstwa lokalne?” realizowanego w ramach projektu “Aktywni lokalnie”            
oraz zgadzam się na ich udostępnienie do celów monitoringu i kontroli oraz ewaluacji przeprowadzanych              
na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z              
informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich              
danych i prawie ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w szczególności nie jest obowiązkowe              
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w            
Projekcie. 

___________________________ ______________________________ 

(miejscowość i data) (czytelny podpis Uczestniczki/Uczestnika) 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo i audio zrobionych podczas szkolenia “Jak              
pozyskiwać fundusze i budować partnerstwa lokalne?” realizowanego w ramach projektu “Aktywni           
lokalnie” na stronie internetowej, fanpage Fundacji na Facebooku i youtube.com oraz w materiałach             
promujących statutową działalność Fundacji oraz partnerów projektu i grantodawców. Zgoda obejmuje           
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium,           
w celu informacji i promocji projektu oraz promocji działalności statutowej Fundacji i jej partnerów oraz               
grantodawców. 

___________________________ ______________________________ 

(miejscowość i data) (czytelny podpis Uczestniczki/Uczestnika) 
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