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REGULAMIN REKRUTACJI  

 
1. Rekrutację prowadzi organizator: Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób 

Niepełnosprawnych „START”, ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok. 

2. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne. Rekrutację do Projektu przeprowadza się 

odrębnie w każdym województwie biorącym w nim udział. Rekrutacja rozpoczyna się 

03.04.2018r. i trwa do czasu uzyskania zakładanej ilości uczestników we wszystkich 

województwach. 

3. Ogłoszenia o naborze zostaną przekazane poprzez: kontakt bezpośredni z potencjalnymi 

beneficjentami, ich opiekunami, internet, ulotki, plakaty itp. 

4. W trakcie rekrutacji, pełnoletnia osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny wypełnia 

formularz zgłoszeniowy dostępny w siedzibie PSSON "START" i na stronie  internetowej 

www.start.bialystok.pl (złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z 

przystąpieniem do Projektu). 

5. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe, należy dostarczyć do Organizatora 

osobiście, za pośrednictwem poczty lub internetu. Formularze zgłoszeniowe mogą być 

dostarczane wyznaczonym konsultantom, zaangażowanym w proces rekrutacji w 

poszczególnych województwach. 

6. Zgłoszenia przesłane pocztą/internetowo są rejestrowane w momencie wpływu prawidłowo 

wypełnionego formularza w wersji papierowej do Organizatora. Osoba 

niepełnosprawna/opiekun prawny zostaje powiadomiony o fakcie rejestracji zgłoszenia w 

momencie dotarcia do Organizatora. W przypadku braku potwierdzenia, osoba składająca 

formularz chęci przystąpienia do Projektu, powinna skontaktować się z Organizatorem. 

Zarejestrowany formularz jest podstawą do wpisania kandydata na listę rankingową. 

7. Beneficjent ostateczny Projektu nie może korzystać z tej samej formy wsparcia (np. zajęć 

pływania) w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów przez PSSON „START” lub 

inny podmiot – jeżeli realizacja danych form wsparcia prowadzi do osiągnięcia takich samych 

efektów. 

8. W razie zgłoszenia się do Projektu uczestnika warsztatu terapii zajęciowej, jego udział nie 

może dotyczyć działań podejmowanych na jego rzecz, zgodnie z indywidualnym programem 

rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu. 

9. W trakcie rekrutacji, zgłoszenia osób niepełnosprawnych będą weryfikowane pod względem 

stopnia niepełnosprawności - tak aby liczba uczestników z niepełnosprawnością w stopniu 

lekkim, nie przekroczyła limitu 10% ogółu beneficjentów Projektu. 

10. Rekrutacja ma charakter otwarty, kandydat musi spełniać łącznie wszystkie kryteria 

(jednakowe we wszystkich województwach): 

 aktualne orzeczenie o niepełnosprawności; 

 miejsce zamieszkania - województwo podlaskie, województwo warmińsko-mazurskie, 

województwo mazowieckie, województwo świętokrzyskie; 

 wiek – o przyjęcie do Projektu mogą się starać osoby które na dzień przystąpienia ukończyły 

3 lata, ale nie ukończyły 30 lat (preferowany wiek – do 14 roku życia); 
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 brak przeciwwskazań do uczestniczenia w poszczególnych formach wsparcia (epilepsja jest 

przeciwwskazaniem do uczestniczenia w zajęciach nauki i doskonalenia pływania i terapii 

EEG Biofeedback). 

11. Zakwalifikowani kandydaci mogą przystąpić do Projektu po osobistym podpisaniu (lub przez 

opiekuna prawnego), deklaracji uczestnictwa, która zawiera co najmniej: 

a) wyrażenie woli uczestniczenia w Projekcie; 
b) oświadczenie uczestnika/opiekuna prawnego o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności 

uprawniających do udziału w Projekcie; 
c) datę i podpis uczestnika/opiekuna prawnego; 
d) akceptacji zasad uczestnictwa/regulaminu udziału w Projekcie. 
12. Pierwszeństwo w przyjęciu do zajęć nauki i doskonalenia pływania, mają osoby do 14 roku 

życia ze schorzeniami narządu ruchu lub wzroku. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o przystąpienie do Projektu osób, 

w stosunku do których istnieją przesłanki o nierzetelnym uczestnictwie w zajęciach. 

14. Osoba składająca formularz zgłoszeniowy bierze pełną odpowiedzialność za jego treść. 

Formularze zgłoszeniowe nie wypełnione zgodnie ze wzorem, jak i te gdzie podano nie 

prawdę (brak potwierdzenia stanu przedstawionego w zgłoszeniu w odpowiednich 

dokumentach), pozostawia się bez rozpatrzenia. 

15. W sytuacji gdy do udziału w Projekcie zgłosi się więcej niż zakładana ilość osób 

niepełnosprawnych, kolejne osoby zapisuje się na listę rezerwową z której prowadzony jest 

nabór uzupełniający. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły - w trakcie trwania 

projektu jest możliwość złożenia formularza zgłoszeniowego i trafienia na listę rezerwową. 

16. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, wolne miejsce może zająć kolejna osoba 

z listy rezerwowej, utworzonej przez organizatora PSSON „START”. 

17. Ostatecznie o przyjęciu do Projektu decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez Zarząd 

Stowarzyszenia. Pełna lista osób przyjętych do Projektu, zostanie przedstawiona w 

momencie zakończenia rekrutacji we wszystkich województwach. 

18. Gromadzenie i przetwarzanie danych uczestników Projektu również w trakcie rekrutacji w 

celach związanych z realizacją zadań zleconych przez PFRON wraz ze zgodą na udział w 

badaniach ewaluacyjnych w trakcie jego trwania i/lub po jego zakończeniu na podstawie 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 


