
  

 

 

 

               UNIA EUROPEJSKA 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja własna LGD Sandry Brdy pn. „Akademia  Aktywnego Seniora” – mająca na celu realizację cyklu 
warsztatów oraz wyjazdów edukacyjno–integracyjnych włączających społeczność grupy defaworyzowanej 

seniorów,  finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020 
 

 

Regulamin projektu pn.: „Akademia  Aktywnego Seniora” 
- cykl warsztatów oraz wyjazdów edukacyjno – integracyjnych  
włączających społeczność grupy defaworyzowanej seniorów  

z terenu wdrażania   
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie: „Akademia  Aktywnego 

Seniora” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
 

2. Organizatorem warsztatów i wyjazdów edukacyjno – integracyjnych  jest Stowarzyszenie 
Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ul. Rybacka 10, 89-606 
Charzykowy  zwane dalej organizatorem. 

 
3. Poprzez zgłoszenie swojego udziału każdy uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin  

i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad. Nie zapoznanie się z niniejszym 

regulaminem nie zwalnia uczestnika projektu z jego przestrzegania. 

 
 

Założenia projektu 
 

 
1. Warsztaty  i wyjazdy edukacyjno – integracyjne odbywać się będą zgodnie z 

harmonogramem, przy czym dopuszcza się wydłużenie okresu realizacji projektu. 
2. W ramach projektu planuje się organizację następujących zadań skierowanych dla seniorów: 

- zajęcia ruchowe, 
- zajęcia z radcą prawnym, 
- warsztaty śpiewu,  
- 2 dniowy wyjazd integracyjno-edukacyjny (Szczecin) 
- warsztaty kulinarne 

3. Udział w  projekcie jest bezpłatny.  
4. W przypadku zorganizowanych grup seniorów liczących pow. 15 osób, organizator jeżeli jest 

to możliwe podejmuje działania mające na celu organizację zajęć/warsztatów  w miejscu 
zamieszkania seniorów.  

5. Uczestnikiem projektu może być każda osoba, która ukończyła 60 rok życia oraz która 
posiada miejsce zamieszkania na terenie jednej z wymienionych gmin:  gmina wiejska 
Chojnice, gmina  Czersk, gmina  Brusy, Gmina Konarzyny, Gmina Lipnica.  

6. Projekt skierowany jest dla 50 seniorów spełniających warunki określone w pkt. 5. 
7. Celem projektu jest podjęcie działań  włączających społeczność grupy defaworyzowanej 

seniorów. 
Uczestnictwo 

 

1. Zgłoszenie udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do 

biura formularza zgłoszeniowego (osobiście – 89-606 Charzykowy, ul. Rybacka 10 lub na 

adres mail: biuro@lgrmorenka.pl). 

2. Termin na składanie formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 15.10.2021 r. 

3. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych danych w formularzach  
zgłoszeniowych.  



5. Informacje o zakwalifikowaniu do projektu zostaną przesłane drogą mailową lub przekazane 
telefoniczne  lub przekazane pocztą.   

6. Formularze niepełne i/lub niepodpisane nie będą uwzględniane w rekrutacji uczestników.   
7. Jedna osoba może wziąć udział w kilku zadaniach określonych w sekcji „założenia projektu” 

pkt. 2.  
8. Koszty dojazdu na zajęcia  pokrywają uczestnicy projektu. 

 
 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie zgody przez uczestników na 

gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) oraz 
 

Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylająca dyrektywę 95/46/CE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w celu prawidłowej realizacji projektu: 

 „Akademia  Aktywnego Seniora”.  
2. Administratorami danych osobowych uczestników projektu są: 

a. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana  
Pawła II 70, 00-175 Warszawa 

 
b. Województwo Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z 

siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 81-810 Gdańsk 
c. Stowarzyszenie  Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ul. 

Rybacka 10, 89-606 Charzykowy 
3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, 

przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym szczególnie przez okres 

przechowywania dokumentacji wymagany od organizatora w związku z realizacją projektu. 
 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie 
wynikał z przepisów prawa bądź innych dokumentów warunkujących realizację projektu.  

5. Uczestnikom warsztatów przysługują prawa wynikające z:  
a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
b. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,  
c. Prawo do usunięcia danych (jeśli pozwalają na to przepisy inne przepisy prawa),  
d. Prawo ograniczenia przetwarzania danych,  
e. Prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, 

 
f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 
6. W celu skorzystania z praw wskazanych w pkt. 5 należy się kontaktować pod adresem: 

biuro@sandrybrdy.pl 
 

Postanowienia końcowe 
 
 

1. Uczestnik warsztatów odpowiada za szkody wyrządzone podczas projektu sobie samemu 

bądź innym uczestnikom.   
2. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez organizatora. 


