REGULAMIN ORGANIZACYJNY PROJEKTU
„BIBLIOTEKA DLA SENIORA”
§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem i koordynatorem projektu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie, ul. Gen. Fr.
Żymirskiego 1A, 05-205 Klembów.
§2
Informacje o projekcie
1.
2.
3.
4.

Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w wieku 50+ poprzez organizację
działań o charakterze wydarzeń kulturalnych i warsztatów edukacyjnych.
Projekt realizowany jest ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w konkursie

„Generacja 5.0” oraz od Wójta Gminy Klembów.
Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

W projekcie zaplanowano organizację następujących działań:
 warsztaty plastyczne,
 spotkania dotyczące zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 spotkanie dotyczące bezpieczeństwa,
 udział w spotkaniu autorskim,
 dwa wyjazdy na spektakle teatralne.
5. W projekcie przewidziano:
 pokrycie kosztów warsztatów (wykładowców/autorów/usług),
 pokrycie kosztów dojazdu uczestników projektu (zapewnienie transportu),
 ubezpieczenie uczestników projektu,
 zapewnienie materiałów,
 zapewnienie poczęstunku.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§3
Zasady uczestnictwa w projekcie
1.
2.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 35 uczestników.
Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:
 jest mieszkańcem gminy Klembów,
 jest w wieku 50+,
 została zakwalifikowana przez komisję rekrutacyjną,
 zapoznała się z Regulaminem organizacyjnym projektu i podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.
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§4
Proces rekrutacji
1. Proces rekrutacji odbywać się będzie w okresie od 04 lutego 2019 r. do 15 lutego 2019 r.
2. Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy i oświadczenia) wraz z Regulaminem

organizacyjnym projektu dostępne są na stronie www.biblioteka.klembow.pl oraz w siedzibie
biblioteki.
3. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa.
4. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają aktywni czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy

rezerwowej, która potwierdzi chęć udziału w projekcie.
§5
Obowiązki i prawa uczestników projektu
1.

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach

zgodnie z przekazanym harmonogramem (szczegółowy harmonogram spotkań będzie podany
uczestnikom już po zakwalifikowaniu się do projektu).
2.
3.
4.

Uczestnik projektu zobowiązany jest do niezwłocznego informowania organizatora o przeszkodach
uniemożliwiających udział w zajęciach.
Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach losowych i może
nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia uczestnika projektu.
Projekt przewiduje udział uczestników w dwóch wyjazdach na spektakle teatralne, z którego mogą
skorzystać uczestnicy, biorący udział w minimum 8 z 13 zajęć stacjonarnych, odbywających się w bibliotece.
§6
Ramowy harmonogram projektu

1.
2.
3.
4.

01 stycznia 2019 r. do 03 lutego 2019 r. – organizacja projektu.
04 lutego 2019 r. do 15 lutego 2019 r. – rekrutacja uczestników projektu.
01 marca 2019 r. do 15 czerwca 2019 r. – realizacja projektu
15 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. – rozliczenie projektu.
§7
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

Regulamin wchodzi w życie z datą podpisania i obowiązuje przez czas trwania projektu.
Regulamin jest dostępny w na stronie www.biblioteka.klembow.pl oraz w siedzibie Gminnej
Biblioteki Publicznej w Klembowie.
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian zarówno w harmonogramie projektu,
jak i w samym Regulaminie.

Klembów, 4 lutego 2019 r. /-/ Agnieszka Nowicka
Data, pieczęć i podpis Dyrektor GBP w Klembowie
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