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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 

„Mi ędzypokoleniowa współpraca na rzecz utworzenia ekoedukacyjnej ścieżki 

z elementami gry terenowej (questingu) w gminie Jawornik Polski” 

 
§ 1 

 Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie pn. „Mi ędzypokoleniowa 

współpraca na rzecz utworzenia ekoedukacyjnej ścieżki z elementami gry 
terenowej (questingu) w gminie Jawornik Polski” dofinansowanym z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich.  

2. Projekt realizowany jest przez Fundację „Tradycyjna Zagroda” (z siedzibą 
w Manasterzu, gmina Jawornik Polski, woj. podkarpackie) w okresie od 01.03.2017 r.  
do 31.12.2017 r.  

3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących 
realizacji Projektu pozostaje w gestii Fundacji „Tradycyjna Zagroda”. 

 
§ 2 

Słownik pojęć (definicje) 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Dofinansowaniu / FIO / MRPiPS - oznacza to instytucję Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki, Społecznej udzielającą dofinansowania w ramach Programu 
Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację Projektu, którego 
dotyczy niniejszy Regulamin.   

2. Projekcie – oznacza to Projekt pn. „Międzypokoleniowa współpraca na rzecz 
utworzenia ekoedukacyjnej ścieżki z elementami gry terenowej (questingu) w gminie 
Jawornik Polski”, który został dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

3. Realizatora projektu – oznacza Fundację „Tradycyjna Zagroda”, z siedzibą 
w Manasterzu 203, 37-220 Kańczuga, KRS 0000411187; NIP: 7941818937; REGON: 
180817684. 

4. Partnerach projektu – oznacza:  
a. Arboretum i Zakład Fizjografii z siedzibą w Bolestraszycach 130, (37-722 

Wyszatyce), NIP 795-22-12-351, REGON: 650967049, 
b. Fundację Questingu z siedzibą w Bałtowie 15 (27-423), KRS 0000484369; NIP 

6612369834; REGON 260731104. 
5. Biurze projektu  – oznacza to pomieszczenie przeznaczone do zarządzenia Projektem 

w szkole w Manasterzu: Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, Manasterz nr 575, 
37-220 Kańczuga, wejście z tyłu budynku (od boiska szkolnego), tel. 508-930-105, 
   e-mail: sciezka@tradycyjnesady.pl  

6. Uczestniku Projektu – oznacza osobę fizyczną będącą mieszkańcem województwa 
podkarpackiego, która została zakwalifikowana przez Realizatora projektu 
do uczestnictwa w projekcie i bierze w nim, tj. we wszelkich zajęciach 
przewidzianych w projekcie, czynny udział. Ponadto Uczestnik projektu przynależy 
do jednej z dwóch grup wiekowych:  
a. „MŁODZIE Ż”  – oznacza Uczestnika projektu będącego w wieku nie mniej niż 

11 i nie więcej niż 26 roku życia (tj. na dzień podpisania umowy uczestnictwa 
w projekcie), przy czym pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje 
młodzieży w wieku gimnazjalnym będącymi uczniami szkół z  gminy Jawornik 
Polski lub z miejscowości do niej przyległych,  
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b. „SENIORZY”  – oznacza Uczestnika projektu będącego w wieku 
poprodukcyjnym (tj. rencistę lub osobę powyżej 60 roku życia) i mieszkającego 
na terenie gminy Jawornik Polski lub miejscowości do niej przyległej.  

7. Miejscu realizacji projektu  – oznacza realizację:  
a. większości zajęć warsztatowych w Zespole Szkół i Placówek w Manasterzu nr 575 

lub w innym wskazanym miejscu na terenie gminy Jawornik Polski,  
b. spotkań roboczych w wyznaczonych tradycyjnych sadach (gospodarstwach 

rolnych) na terenie gminy Jawornik Polski lub miejscowości do niej przyległych,  
c. wyjazdu studyjnego do Arboretum w Bolestraszycach k/Przemyśla. 

8. Miejscu zbiórki do realizacji zajęć – zwykle Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu 
(nr 575) lub inne miejsce dogodne pod względem lokalizacji zajęć w terenie, wyznaczone 
przez Realizatora projektu na terenie gminy Jawornik Polski.  

 
§ 3 

                                                         Założenia Projektu 
1. Głównym celem Projektu jest zwiększenie współpracy międzypokoleniowej (grupy 

młodych ludzi i seniorów) oraz zwiększenie ich zaangażowania do twórczego 
spędzania czasu bazującego na tworzeniu ścieżki ekoedukacyjnej (z elementami 
questingu) pt. „Tradycyjne sady - smakiem lokalnego dziedzictwa”. 

2. Projekt skierowany jest do dwóch grup:  
a. „MŁODZIEŻY” - dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 26 roku życia, 

ze szczególnym uwzględnieniem uczniów w wieku gimnazjalnym,  
b. „SENIORÓW” - osób w wieku poprodukcyjnym, czyli rencistów oraz osób 

w wieku 60+. 
3. Projekt oparty na interakcjach międzypokoleniowej współpracy polega 

na zidentyfikowaniu dawnych odmiany drzew owocowych w wybranych tradycyjnych 
sadach w gminie Jawornik Polski. Uczestnicy projektu objęci wsparciem eksperckim 
utworzą ścieżkę ekoedukacyjną oraz grę terenowej (questing). Zadania te realizowane 
będą podczas zajęć warsztatowych, wyjazdu studyjnego, spotkań roboczych 
i konkursów z nagrodami.  

4. Zaplanowane działania Projektu (jeżeli nie zaznaczono, inaczej dot. obydwóch grup: 
„młodzieży” i „seniorów”) obejmują: 
a. Warsztat przygotowujący do uczestnictwa w konkursie fotograficzno-

dokumentacyjnym – 24 godz. (3 dni x 8 godz.), zajęcia dla młodych 
Uczestników projektu, miejsce realizacji: Manasterz, planowany termin realizacji: 
do 31 maja 2017 r., 

b. Konkurs fotograficzno-dokumentujący tradycyjne sady przydomowe (trzy 
nagrody główne: aparaty fotograficzne oraz nagrody pocieszenia: książki, 
publikacje) – konkurs dla młodych Uczestników projektu, szczegóły udostępnione 
zostaną w Regulaminie konkursu podczas warsztatów, obszar realizacji: gmina 
Jawornik Polski i okoliczne jej miejscowości, planowany termin realizacji: do 19 
czerwca 2017 r., 

c. Wyjazd integracyjny do Arboretum połączony z warsztatem dot. 
rozpoznawania dawnych odmian drzew owocowych – 1 dzień, miejsce 
realizacji: Bolestraszyce k/Przemyśla, planowany termin realizacji: od 7 do 15 
lipca 2017 r., realizacja zajęć: Partner projektu. 

d. Spotkania zespołów redakcyjnych (do wyboru: pomoc w prowadzeniu 
serwisu internetowego TradycyjneSady.pl albo pomoc przy redakcji 
broszury, plansz edukacyjnych i fotoreportażu) – 7 spotkań w małych 
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grupach, miejsce realizacji: Manasterz, planowany termin realizacji: od 1 lipca 
do 30 października 2017 r., 

e. Warsztat „Questing - więcej niż ścieżka edukacyjna" – 12 godz. (2 dni x 6 
godz.), miejsce realizacji: Manasterz, planowany termin realizacji: do 15 września 
2017 r., realizacja: Partner projektu.  

f. Konkurs polegającym na zidentyfikowaniu miejsc dobrego smaku, czyli 
produktów wytwarzanych tradycyjnie lub ekologicznie w gospodarstwach rolnych 
lub małych przetwórniach – konkurs z nagrodami, obszar realizacji: gmina 
Jawornik Polski, szczegóły udostępnione zostaną w Regulaminie konkursu, 
planowany termin realizacji: do 15 września 2017 r.,  

g. Spotkania dot. rozpoznawania dawnych odmian drzew owocowych –
identyfikacja wstępna – 1 spotkanie (1 dzień), zajęcia w małych grupach, 
miejsce realizacji: wybrany tradycyjny sad na terenie gminy Jawornik Polski lub 
w okolicznej miejscowości, termin realizacji: do 15 września 2017 r., 

h. Spotkania dot. tworzenia planów tradycyjnych sadów (tworzenia banku 
genów) i identyfikacja odmian – 2 spotkania (2 dni), zajęcia w małych grupach, 
miejsce realizacji: wybrany tradycyjny sad na terenie gminy Jawornik Polski, 
termin realizacji: do 31 października 2017 r., 

i. Spotkania robocze dot. oznakowania ścieżki ekoedukacyjnej tablicami 
informacyjnymi – od 2 do 3 spotkań, miejsce realizacji: wybrany tradycyjny sad 
na terenie gminy Jawornik Polski, termin realizacji: od 1 do 30 listopada 2017 r., 

j. Spotkania otwarte dla społeczności lokalnej – pomoc w organizacji 
i współprowadzenie – 2 spotkania w małych grupach, miejsce realizacji: 
miejscowości na terenie gminy Jawornik Polski lub do niej przyległe, termin 
realizacji: od 1 sierpnia do 30 listopada 2017 r.,  

k. Spotkania konsultacyjne dot. tworzenia i testowania gry terenowej 
(questingu) – od 6 do 12 spotkań (w zależności od potrzeb), miejsce realizacji: 
Manasterz, planowany termin realizacji: do 10 grudnia 2017 r., realizacja: Partner 
projektu. 

l. Warsztat przygotowujący do przeprowadzenia prelekcji dla grupy 
rówieśniczej (realizacja w 2-3 osobowych zespołach dla uczniów szkół) – 
1 lekcja, miejsce realizacji: szkoły na terenie gminy Jawornik Polski lub 
w miejscowościach do niej przyległych, termin realizacji: od 12 listopada do 15 
grudnia 2017 r., 

5. Większość zajęć odbywać się będzie w dni wolne od szkoły (w wakacje i inne wolne 
dni, a w roku szkolnym w soboty i niedziele). 

6. Poszczególne działania mogą ulec zmianie. Szczegółowy harmonogram realizacji 
przekazany zostanie Uczestnikom projektu.  

7. Realizator zastrzega sobie możliwość zrealizowania części działań, skrócenia lub 
wcześniejszego zakończenia realizacji Projektu, zwłaszcza w przypadku problemów 
z uzyskaniem dofinansowania (np. opóźnień w przekazaniu dotacji) lub innych 
trudnych do przewidzenia zdarzeń, w tym zdarzeń losowych. 

 
§ 4 

Ogólne zasady rekrutacji 
1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będą pracownicy Realizatora projektu: 

Koordynator projektu wraz ze „Spec. ds. ścieżki eko-edukacyjnej”.  
2. Rekrutacja odbędzie się w terminie podanym w „Ogłoszeniu o naborze” 

opublikowanym na stronie internetowej: www.TradycyjnaZagroda.pl  
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3. Rekrutacja uczestników w przypadku nie zadawalającego efektu, może zostać 
powtórzona. 

4. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych 
szans w dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu. 

5. Wyniki Rekrutacji ogłoszone przez Realizatora projektu są ostateczne i nie przewiduje 
się procedury odwoławczej.  

6. Realizator może wezwać kandydatów do udziału w projekcie do dokonania korekt 
uchybień w formularzach zgłoszeniowych. Niewniesienie poprawek na wyraźną 
prośbę Realizatora w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie zgłoszenia.  

7. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie na listę uczestników Projektu oraz 
zawarcie Umowy uczestnictwa w projekcie.  

8. Realizator utworzy również listy rezerwowe Uczestników projektu.  
9. Możliwe jest zakwalifikowanie wyższej liczby Uczestników, ale nie może 

to powodować obniżenia jakość świadczonych zajęć oraz nie może generować 
dodatkowych kosztów dla Realizatora projektu. 
 

§ 5 
Procedura naboru dwóch grup Uczestników: „MŁODZIEŻY” i „SENIORÓW” 

1. Procedura rekrutacji do grupy wiekowej „MŁODZIEŻ”  obejmuje następujące etapy: 
Etap I. Zgłoszenie do projektu: 
� złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1), zgodnie z podaną w nim 

informacją o sposobie i terminie dostarczenia, stanowiącego deklarację 
uczestnictwa w projekcie,  

� zgody rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku uczniów niepełnoletnich) 
na udział w zajęciach w realizowanych w ramach projektu, 

� oświadczenie, że stan zdrowia dziecka umożliwia udział w zajęciach, 
� wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu. 
Etap II. Rekrutacja wstępna na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych 
dokonana na podstawie ocen: 
� dotychczasowego zaangażowania w wolontariat na rzecz seniorów lub środowiska 

naturalnego (do +5 pkt), 
� doświadczenia w obszarze działań projektu obejmujących zainteresowania: 

fotografią, przyrodą/ekologią, grami terenowymi/rajdami na orientacje oraz innymi 
podobnymi zagadnieniami  (do +5 pkt),  

Etap III.  Rozmowy kwalifikacyjna, które oceni: 
� motywację do działań na rzecz osób starszych lub działań na rzecz rozwoju 

kapitału społecznego społeczności lokalnej, zwłaszcza w obszarze działań Projektu 
(do +5 pkt).  

Wybrane zostaną osoby, które spełniają warunki formalne jednoznaczne z zapisami 
w § 2, pkt. 4a oraz uzyskają największą liczbę punktów.  

 
2. Procedura rekrutacji do grupy wiekowej „SENIORZY” obejmuje następujące etapy: 

Etap I. Wybór kandydatów na podstawie dokumentacji utworzonej przez młodych 
Uczestników projektu (tj. z grupy „MŁODZIEŻ) podczas badań terenowych 
i wywiadach prowadzonych z właścicielami tradycyjnych sadów. Na podstawie oceny: 
� poczucia największej marginalizacji społecznej (do +10 punktów), 
� największej wiedzy i doświadczenia w zakresie obszaru konkursu fotograficzno-

dokumentacyjnego, tj. tradycyjnych sadów i dawnych odmian (do +5 pkt.). 
Etap II. Młodzież wybiera seniorów. Uczestników projektu z grupy MŁODZIEŻ. 
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wskażą seniorów o rozwiniętych umiejętnościach komunikacji interpersonalnej (do +3 
pkt.). 
Osoby, które spełniają warunki formalne jednoznaczne z zapisami w  § 2, pkt. 4b oraz 
uzyskają największą liczbę punktów zostaną zaproszeni do udziału w projekcie.  

 
§ 6 

                                     Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 
1. Każdy uczestników Projektu ma prawo do: 

a. udziału w zajęciach gwarantowanych w projekcie, 
b. zgłaszania uwag i oceny zajęć, 
c. otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć, 
d. otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Projekcie, na podstawie czynnego w nim 

udziału.  
2. Każdy Uczestnik projektu (a w imieniu niepełnoletnich - jego prawni opiekunowie) 

zobowiązuje się do: 
a. obecności (tj. czynnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach projektu)  

potwierdzonej każdorazowo podpisem na liście obecności, a powody absencji 
mogą być jedynie wyjątkowe: obiektywnie uzasadniona sytuacja rodzinna lub 
choroba, 

b. złożenia kopii dokumentów potwierdzających możliwość uczestnictwa 
w Projekcie,  

c. wypełniania ankiet oceniających poszczególne zajęcia oraz inne dokumenty 
służące bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,  

d. zaakceptowania zasad ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem 
na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych,  

e. zaakceptowania możliwość publikacji swojego wizerunku (utrwalanie 
na fotografii, w filmie realizowanych w trakcie projektu) oraz jego publikacji 
w materiałach informacyjnych i na stronach Realizatora projektu, co poświadcza 
osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na utrwalanie i publikowanie 
swojego wizerunku. 

3. Niepełnoletni uczestnicy projektu odbierani są przez rodziców lub opiekunów 
prawnych z miejsc zbiórek w ustalonych porach z wyznaczonym pracownikiem 
projektu. 

4. Koszt dojazdu do Miejsca zbiórki do realizacji zajęć Uczestnik projektu (w imieniu 
niepełnoletnich jego prawni opiekunowie) pokrywają we własnym zakresie. 

5. Udział uczestników Projektu w zajęciach projektu (obejmujący m.in.: szkolenia, 
warsztaty, spotkania robocze, wyjazd studyjny do Arboretum, poczęstunek, dojazdy 
na realizację zajęć z miejsca zbiórki, nagrody w konkursach, książki i inne przekazane 
materiały) jest nieodpłatny. 

 
§ 7 

                                 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 
1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja 

zostanie zgłoszona do Biura projektu na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć – 
pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji. 

2. W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników Projektu z udziału w Projekcie jest 
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą 
i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie 
rezygnacji. Pomimo usprawiedliwienia Uczestnik projektu nieobecny na więcej niż 
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40% zrealizowanych zajęć może zostać wykreślony z dalszego uczestnictwa 
w Projekcie.  

3. Nieusprawiedliwiona absencja przekraczająca 40% zrealizowanych zajęć może zostać 
uznana za działanie na szkodę Projektu, z konsekwencjami opisanymi w pkt. 7.   

4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator projektu przewiduje 
utworzenie listy rezerwowych uczestników. 

5. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia z Projektu jego miejsce 
zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

6. W przypadku rezygnacji Uczestnika projektu z udziału w Projekcie, Realizator 
Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych 
pozostających w nienaruszonym stanie. 

7. W przypadku naruszenia przez Uczestnika projektu niniejszego regulaminu 
lub działania na szkodę Realizatora projektu, Realizator zastrzega sobie prawo 
do natychmiastowego pisemnego wypowiedzenia uczestnictwa w Projekcie wraz 
z żądaniem zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych pozostających 
w nienaruszonym stanie, a dodatkowo zwrotu poniesionych kosztów udziału 
w Projekcie.  

§ 8 
Zasady monitoringu i kontroli 

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji 

Projektu osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom 
i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego regulaminu. 
2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez 

Koordynatora Projektu w porozumieniu z Zarządem Realizatora projektu.   
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
4. Aktualna tre ść niniejszego Regulaminu wraz z Formularzem zgłoszeniowym 

oraz podanymi terminami i sposobami złożenia dokumentów rekrutacyjnych 
zamieszczone są na stronie internetowej www.tradycyjnazagroda.pl 
 
 
 
 
 


