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§ 1

Słownik pojęć

1. Projekt  – projekt  pn.  Bracki program rehabilitacji  pacjentów z chorobami przewlekłymi układu

kostno-stawowego i mięśniowego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego

Funduszu Społecznego.

2. Realizator – Fundacja „Unia Bracka” ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska, NIP 954-13-02-823,

REGON 270234496.

3. Uczestnik  - osoba zakwalifikowana do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym

Regulaminie bezpośrednio korzystająca ze świadczeń w ramach Projektu.

4. Zwrot kosztów - zwrot kosztów dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: VIII Regionalne

kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki

i rehabilitacji  leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie:

8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

2. Projekt realizowany jest w okresie od 9 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., zgodnie z Umową

nr UDA-RPSL.08.03.02-24-00H3/19-00 podpisaną z Województwem Śląskim.

3. Projekt realizowany jest w następujących jednostkach organizacyjnych Fundacji „Unia Bracka”:

a) Przychodnia Bracka Bielszowice; ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska,

b) Przychodnia Bracka Halemba; ul. Kłodnicka 59, 41-706 Ruda Śląska,

c) Przychodnia Bracka Polska-Wirek; ul. Oddz. Młodzieży Powstańczej 14, 41-707 Ruda Ślaska,

d) Przychodnia Bracka Bobrek; ul. Konstytucji 89, 41-906 Bytom,

e) Przychodnia Bracka Staszic; ul. Mysłowicka 13, 40-486 Katowice,

f) Przychodnia Bracka Wesoła; ul. Osmańczyka 4, 41-408 Mysłowice,
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g) Przychodnia Bracka Kazimierz – Juliusz; ul. Ogrodowa 1, 41-215 Sosnowiec,

h) Przychodnia Bracka Porąbka – Klimontów; ul. Dmowskiego 6a, 41-219 Sosnowiec,

i) Przychodnia Bracka Gliwice; ul. Bojkowska 20, 44-100 Gliwice,

j) Przychodnia Bracka Sośnica; ul. Błonie 3, 44-100 Gliwice,

k) Przychodnia Bracka Knurów; ul. Dworcowa 3, 44-190 Knurów,

l) Przychodnia Bracka Makoszowy; ul. Makoszowska 22b, 41-800 Zabrze

4. Celem  głównym  Projektu  jest  przywrócenie  maksymalnie  możliwej  sprawności  fizycznej  oraz

zdolności do aktywności zawodowej 2 620 osobom (w tym 1703 kobietom i 917 mężczyznom)

aktywnym  zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, za pomocą działań

prewencyjnych i rehabilitacyjnych ukierunkowanych na zniwelowanie występowania przewlekłych

chorób układu kostno-stawowego i  mięśniowego.  Projekt  przyczyni  się  także do podniesienia

kwalifikacji  personelu świadczącego usługi  medyczne poprzez przeszkolenie 60 osób (lekarzy

oraz fizjoterapeutów) w zakresie nowoczesnych technik rehabilitacji. 

5. Usługi świadczone w ramach Projektu mają charakter nieodpłatny.

6. Każdy Uczestnik może skorzystać ze świadczeń tylko raz w okresie trwania Projektu.

7. W ramach Projektu zaplanowana jest możliwość otrzymania przez Uczestników zwrotu kosztów

dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej. 

8. Pula  środków przeznaczonych na zwrot  kosztów jest  ograniczona i  będzie  przysługiwała  236

Uczestnikom  (co  stanowi  9% wszystkich  Uczestników  biorących  udział  w  Projekcie).  Istnieje

możliwość  zwiększenia  puli  środków przeznaczonych  na  zwrot  kosztów i  w  takim przypadku

liczba osób, którym zostanie przyznany zwrot kosztów, zostanie zwiększona. 

§ 3

Rekrutacja Uczestników

1. W zakresie kompleksowej rehabilitacji.

a) wsparcie  w  ramach  Projektu  skierowane  jest  do  osób  spełniających łącznie  następujące

warunki:

• mieszkańcy województwa śląskiego,
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• z  rozpoznaną  przewlekłą  chorobą  układu  kostno-stawowego  lub  mięśniowego  (wg  ICD-10:

M15-M19, M47, M50, M51, M54),

• w wieku od 50 do 59 lat w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 lat w przypadku mężczyzn,

• aktywni zawodowo lub deklarujący gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału

w Projekcie,

• niekorzystający w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Projektu z rehabilitacji leczniczej

finansowanej przez NFZ, ZUS, KRUS, PFRON w zakresie ww. schorzeń.

b) w celu zgłoszenia chęci udziału w Projekcie należy dostarczyć do pracowni rehabilitacji wybranej

Przychodni Brackiej wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

• formularz zgłoszeniowy,

• oświadczenie osoby aplikującej,

• dokumentację  medyczną  potwierdzającą  rozpoznanie  danego  schorzenia  (rozpoznanie

wg ICD-10: kod chorobowy oraz nazwa).

c) rekrutacja  prowadzona  jest  w  sposób  ciągły  do  momentu  osiągnięcia  maksymalnej  grupy

Uczestników, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy przed terminem zakończenia realizacji Projektu.

Osoby aplikujące do udziału w Projekcie zapisywane są na listę rekrutacyjną, odrębną dla każdej

z Przychodni Brackich realizujących Projekt (określonych w  § 2 ust. 2). O przyjęciu decyduje

kolejność zgłoszeń.

d) o  przyjęciu  do  Projektu  Uczestnicy  zostaną  poinformowani  drogą  telefoniczną  lub  mailową

(zgodnie z podanymi danymi teleadresowymi).

2. W zakresie szkoleń kadry medycznej.

a) wsparcie  w  ramach  Projektu  skierowane  jest  do  osób  spełniających łącznie  następujące

warunki:

• wykonują  zawód medyczny w określonych dziedzinach:  lekarz  specjalista  w dziedzinie

rehabilitacji  medycznej,  lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii  i  traumatologii  narządu

ruchu,  lekarz  specjalista  w  dziedzinie  reumatologii,  lekarz  specjalista  w  dziedzinie

neurologii, lekarz odbywający specjalizację w ww. dziedzinach lub fizjoterapeuta,
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• zatrudnione na terenie województwa śląskiego.

b) w celu zgłoszenia chęci udziału w Projekcie należy dostarczyć na adres Fundacja ”Unia Bracka”

ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

• formularz zgłoszeniowy,

• oświadczenie osoby aplikującej.

3. Dokumenty  rekrutacyjne  dostępne  są  na  stronie  internetowej  Realizatora:  www.uniabracka.pl,

a także w wersji  papierowej,  w każdej pracowni  rehabilitacji  Przychodni Brackich wskazanych

w § 2 ust. 2.

4. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.

5. Na  etapie  rekrutacji  do  Projektu  istnieje  możliwość  uzupełnienia  dokumentacji  zgłoszeniowej

w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia osoby aplikującej w formie mailowej

lub telefonicznej o takiej możliwości. 

6. Niedostarczenie zaktualizowanych dokumentów w powyższym terminie traktowane będzie jako

rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie.

7. Realizator zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników, aby możliwe było zrealizowanie

rezultatów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie.

8. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie zobowiązany jest do wypełnienia

oraz podpisania wszystkich wymaganych dokumentów projektowych.

9. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Realizatora.

10.Dokumentacja rekrutacyjna przetwarzana jest i przechowywana z poszanowaniem postanowień

zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r.  w sprawie  ochrony  osób fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych

i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE

(Dz.U.UE.L.2016.119.1  z  dnia  2016.05.04 z późn.  zm.)  oraz Ustawy z dnia  10 maja  2018 r.

o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z  dnia 2019.09.19  z późn.  zm.)  wyłącznie

w celu realizacji Projektu.

§ 4
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Zakres udzielanych świadczeń

1. Program przewiduje objęcie usługami zdrowotnymi 2 620 osób (1703 kobiety i 917 mężczyzn)

z  tym  zastrzeżeniem,  iż  ostateczna  liczba  osób  objętych  usługami  zdrowotnymi  może  ulec

zmianie  w  przypadku modyfikacji wniosku  o  dofinansowanie  Projektu  i/lub  umowy

o dofinansowanie Projektu. 

2. Wszystkie  elementy  wsparcia  ujęte  w  ustępie  3  niniejszego  paragrafu  odbywać  się  będą

od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 21:00 oraz w wybrane soboty w godzinach 08:00

– 12:00.

3. Zakres usług świadczonych w ramach kompleksowej rehabilitacji stanowią:

a) pierwsza konsultacja lekarska  realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji

medycznej mająca na celu:

• rozpoznanie choroby przewlekłej,

• stwierdzenie  braku przeciwwskazań  do udziału  w Projekcie  (w przypadku stwierdzenia

przeciwwskazań, lekarz ma prawo do wykluczenia z udziału w Projekcie),

• opracowanie indywidualnego planu rehabilitacyjnego.

W związku  z  koniecznością  potwierdzenia  rozpoznania  choroby  przewlekłej  w  celu  przyjęcia

do Projektu, Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji medycznej. 

b) pierwsza  porada  fizjoterapeutyczna  realizowana  przed  rozpoczęciem  kompleksowej

rehabilitacji  w celu dokonania oceny stanu zdrowia Uczestnika oraz przeprowadzenia edukacji

zdrowotnej.

c) rehabilitacja przeprowadzana w 15-dniowych turnusach, realizowana zgodnie z indywidualnym

planem rehabilitacyjnym.

d) cykl działań edukacyjnych obejmujący:

• 3 spotkania w zakresie edukacji zdrowotnej,

• 3 spotkania w zakresie edukacji żywieniowej,

• 3 spotkania w zakresie psychoedukacji.
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Każdy  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  udziału  w  cyklu  działań  edukacyjnych  mających na  celu

usprawnienie procesu powrotu do pracy poprzez umożliwienie  Uczestnikowi zrozumienia jego choroby

oraz procesu leczenia. Na pierwszym i ostatnim spotkaniu w zakresie edukacji zdrowotnej i żywieniowej

Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia testów wiedzy. Każde ze spotkań będzie trwało nie mniej niż

45 minut.

e) druga  konsultacja  lekarska realizowana  przez  lekarza  specjalistę  w  dziedzinie  rehabilitacji

medycznej w ciągu tygodnia od zakończenia kompleksowej rehabilitacji mająca na celu wydanie

zaleceń lekarskich.

W  związku  z  koniecznością  przeprowadzenia  badania  satysfakcji  wśród  Uczestników,  każdy

Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety w trakcie tej wizyty. 

f) druga porada fizjoterapeutyczna realizowana po 2 miesiącach od zakończenia kompleksowej

rehabilitacji mająca na celu dokonanie ponownej oceny stanu zdrowia Uczestnika.

g) trzecia  kontrolna  konsultacja  lekarska realizowana  przez  lekarza  specjalistę  w  dziedzinie

rehabilitacji  medycznej  po  2  miesiącach  od  zakończenia  kompleksowej  rehabilitacji  mająca

na celu ocenę skuteczności procesu leczenia.

4. Program przewiduje objęcie szkoleniami 60 osób, lekarzy i specjalistów w dziedzinie rehabilitacji

medycznej,  ortopedii  i  traumatologii  narządu  ruchu,  reumatologii  i  neurologii,  lekarzy

odbywających specjalizację w ww. dziedzinach oraz fizjoterapeutów. Szkolenia realizowane będą

w 2 grupach 30 osobowych w trybie  jednodniowym,  obejmując  łącznie  co najmniej  8  godzin

edukacyjnych (45 minutowych). Szkolenia prowadzone będą przez osoby wykonujące zawody

medyczne, w szczególności osoby doświadczone w pracy z pacjentami dotkniętymi problemami

chorób  przewlekłych  układu  kostno-stawowego  i  mięśniowego.  Każdy  uczestnik  szkolenia

zobowiązany jest do wypełnienia ankiety oceniającej jakości szkolenia oraz ankiet ewaluacyjnych

w formie testów przeprowadzonych przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia. 

§ 5

Uprawnienia i obowiązki Uczestników

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:

• bezpłatnych usług realizowanych w ramach Projektu,
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• uzyskania rzetelnej  informacji  o zasadach udziału w Projekcie oraz przebiegu i  wyniku

przeprowadzonego procesu leczenia, 

• zgłaszania wszelkich uwag dotyczących sposobu realizacji Projektu.

2. Wymogiem zakwalifikowania do Projektu jest spełnienie warunków udziału ujętych w § 3. 

3. Każdy  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  uczestnictwa  w  określonych  formach  wsparcia

w wyznaczonych przez personel medyczny terminach. W uzasadnionych przypadkach możliwa

jest zmiana ww. terminów.

4. Każdy  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  przekazywania  danych  dotyczących  swojej  sytuacji

na  rynku  pracy  po  zakończeniu  udziału  w  Projekcie  w  formie  pisemnego  zaświadczenia  /

oświadczenia. 

5. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  natychmiastowego  poinformowania  Realizatora  o  wszystkich

zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie.

6. Każdy  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  wypełnienia  i  podpisania  dokumentacji  niezbędnej

o realizacji, monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.

7. Każdy  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  udzielenia  informacji  w  zakresie  udziału  w  Projekcie

osobom i  instytucjom zewnętrznym upoważnionym do  przeprowadzenia  procesu  monitoringu,

kontroli i ewaluacji.

§ 6

Zasady przyznania zwrotu kosztów dojazdu

1. Każdy Uczestnik ma prawo wnioskować o zwrot kosztów dojazdu (za pośrednictwem środków

komunikacji miejskiej) niezbędnego dla jego udziału w Projekcie.

2. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje wyłącznie za dni uczestnictwa w Projekcie potwierdzone listą

obecności  oraz  na  trasie  z  miejsca  zamieszkania  Uczestnika  do  miejsca  realizacji  Projektu,

w którym Uczestnik  korzysta  z  usługi  zdrowotnej  oraz  z  powrotem do miejsca zamieszkania.

Zwrot kosztów nie przysługuje za dni, w których Uczestnik nie brał udziału w Projekcie. 

3. Każdy  Uczestnik  może  skorzystać  ze  zwrotu  kosztów  tylko  raz  w  okresie  trwania  Projektu,

po ukończeniu  udziału  we  wszystkich  formach wsparcia  przewidzianych  dla  niego  w ramach
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Projektu. 

4. W celu  ubiegania  się  o  uzyskanie  zwrotu  kosztów  należy  dostarczyć,  osobiście  bądź  drogą

pocztową,  do pracowni  rehabilitacji  Przychodni  Brackiej,  w której  Uczestnik  złożył  dokumenty

rekrutacyjne do Projektu następujące dokumenty: 

a) poprawnie wypełniony wniosek stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu,

b) bilety  komunikacji  miejskiej  /  potwierdzenie  zakupu  biletów  na  trasie zgodnej  z  miejscem  

zamieszkania Uczestnika i miejscem udziału w Projekcie. W przypadku braku połączeń środkiem 

zbiorowej  komunikacji  publicznej  na  danej  trasie  przejazdu,  brany  będzie  pod  uwagę  koszt

przejazdu  z  miejscowości  najbliżej  położonej  miejsca  zamieszkania,  który  stanowić  będzie

podstawę dokonania zwrotu. 

5. Każdy Uczestnik ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu powinien złożyć wymienione w § 6 ust.

4  dokumenty  najpóźniej  do  14  dni  po  zakończeniu  udziału  w  Projekcie. Wnioski  złożone

po wymaganym terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu. Za datę skutecznego złożenia wniosku

uznaje  się  w  przypadku  przesyłek  pocztowych  datę  wpływu  przesyłki  do  wybranej  pracowni

rehabilitacji.

6. O przyznaniu zwrotu kosztów Uczestnikowi każdorazowo decyduje Komisja weryfikacyjna (dalej:

komisja). Bilety muszą być niezniszczone i czytelne.  W przypadku ich uszkodzenia Realizator

Projektu nie będzie zwracał za nie środków finansowych. 

7. Wnioski o zwrot kosztów będą rozpatrywane przez Komisję etapami, zgodnie z ujętym poniżej

harmonogramem, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 5: 

a) Etap 1 – wnioski złożone nie później niż do 12 lutego 2021 r.,

b) Etap 2 – wnioski złożone nie później niż do 20 sierpnia 2021 r.,

c) Etap 3 – wnioski złożone nie później niż do 18 marca 2022 r.,

d) Etap 4 – wnioski złożone nie później niż do 19 sierpnia 2022 r.,

e) Etap 5 – wnioski złożone nie później niż do 31 grudnia 2022 r. 
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8. Komisja po wyznaczonych w ust. 7 niniejszego paragrafu terminach dokona weryfikacji złożonych

wniosków zgodnie z ustalonym kryterium finansowym / socjalnym oraz  w oparciu o informacje

wskazane przez Uczestnika w przedmiotowym wniosku, a następnie wyłoni Uczestników, którym

zostaną zwrócone koszty dojazdu. 

9. W celu wyboru Uczestników, którym zostanie przyznany zwrot kosztów Komisja stosować będzie

następujące kryteria pomocnicze:

a) Uczestnik  lub  członek  rodziny  Uczestnika  korzysta  ze  świadczeń  z  pomocy  społecznej

zgodnie  z ustawą  z  dn.  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  (Dz.U.2019.1507

t.j. z dnia 2019.08.12 z późn. zm.),

b) Uczestnik jest osobą z niepełnosprawnościami,

c) członek rodziny Uczestnika przebywający we wspólnym gospodarstwie domowym jest osobą

z niepełnosprawnościami,

d) członek rodziny Uczestnika  przebywający  we wspólnym gospodarstwie domowym posiada

dziecko z niepełnosprawnością, gdzie co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje

ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

e) Uczestnik  jest  osobą bezdomną  lub  dotkniętą  wykluczeniem  z  dostępu  do  mieszkań

w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu

rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

f) Uczestnik żyje w gospodarstwie domowym składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci

pozostających na utrzymaniu (osoba samotnie wychowująca dziecko),

g) Uczestnik żyje w gospodarstwie domowym, w którym ma na utrzymaniu 3 dzieci lub więcej

(rodzina wielodzietna),

W przypadku powzięcia przez Realizatora  wątpliwości co do treści złożonego przez Uczestnika

oświadczenia,  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  do  wglądu  dokumenty

poświadczające  fakt  pozostawania  w  jednej  z  sytuacji  wskazanych  powyżej  np.  orzeczenie

o niepełnosprawności, kartę rodziny trzy plus, umowę o pracę/cywilnoprawną, formularz rocznego

zeznania podatkowego. 



FUNDACJA „UNIA BRACKA” Wprowadzony Uchwałą nr 72/2020

Zarządu Fundacji „Unia Bracka”

z dnia 17.07.2020 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Projektu pn.

Bracki program rehabilitacji pacjentów

z chorobami przewlekłymi układu

kostno-stawowego i mięśniowego

Data wydania:  17.07.2020 r.

Wydanie: I

Strona 10 z 11

10. Możliwość  przyznania  zwrotu  kosztów  będzie  każdorazowo  rozpatrywana  indywidualnie,

w  zależności  od  sytuacji  Uczestnika,  przy  jednoczesnym  priorytetowym  traktowaniu  osób

niepełnosprawnych.

11. W przypadku braków formalnych wniosku lub zaistnienia niejasności we wniosku o zwrot kosztów

dojazdu,  Uczestnik  zostanie  poinformowany  drogą  telefoniczną  o  konieczności

ich  uzupełnienia/wyjaśnienia.  Brak  stosownego  uzupełniania  bądź  wyjaśnienia  zaistniałych

niejasności wniosku ze strony Uczestnika skutkować będzie jego negatywnym rozpatrzeniem. 

12. Uczestnik,  któremu został  przyznany  zwrot  kosztów otrzyma stosowną informację  w terminie

nie dłuższym niż 30 dni od dat ujętych w ust. 7.

13. W  przypadku  biletów  okresowych  (np.  tygodniowych,  miesięcznych,  kwartalnych)  wysokość

zwrotu będzie obliczana według wzoru:

ZKD = (CB / IDM) * IDU

ZKD - wysokość zwrotu kosztów dojazdu

CB - cena biletu okresowego

IDM - ilość dni, w które ważny jest bilet (w przypadku biletu miesięcznego IDM = 30 dni)

IDU - ilość dni uczestnictwa w Projekcie potwierdzonych listą obecności

14. W  przypadku  biletów  okresowych  (np.  tygodniowych,  miesięcznych,  kwartalnych)  istnieje

możliwość refundacji całości kwoty w przypadku, gdy zakup biletu okresowego jest uzasadniony

ekonomicznie tj. jego zakup jest tańszy niż zakup zsumowanych biletów jednostkowych.

15. Wartość zwracanych kosztów dla jednego Uczestnika nie może przekroczyć kwoty 115 zł brutto.

§ 7

 Rezygnacja z udziału w Projekcie

1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Projekcie dopuszczalna jest jedynie pod warunkiem złożenia

pisemnego  uzasadnienia  przyczyny  rezygnacji,  jeśli  ta  wystąpiła  wyłącznie  z  uzasadnionych

obiektywnie przyczyn wynikających z:

• działania siły wyższej,
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• zdarzeń losowych,

• sytuacji   zdrowotnej  Uczestnika,  uniemożliwiającej  dalsze  korzystanie  ze  wsparcia

przewidzianego w Projekcie (np. długotrwała hospitalizacja).

2. Realizator ma  prawo  do  wykluczenia  Uczestnika  z  udziału  w  Projekcie,  w  szczególności

w  przypadku  naruszenia  przez  niego  zapisów  niniejszego  Regulaminu  lub  podania

nieprawdziwych informacji.

3. W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  Projekcie  bez  uzasadnionej  obiektywnie  przyczyny

lub w przypadku skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do Projektu z winy leżącej po stronie

Uczestnika  zobowiązany  jest  on  do  zwrotu  kosztów  udziału  w  Projekcie  w  wysokości

odpowiadającej uzyskanym przez niego formom wsparcia. Całkowity koszt udziału w Projekcie

jednej osoby wynosi 1 369,64 zł.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych

dotyczących realizacji Projektu. 

2. Realizator  zastrzega sobie  prawo do zmiany Regulaminu  w szczególności  w sytuacji  zmiany

Wytycznych  lub  innych  dokumentów  programowych  dotyczących  realizacji  Projektu.  Zmiana

Regulaminu obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Zarząd Fundacji „Unia Bracka”

i jest dostępny w miejscach realizacji Projektu wskazanych w § 2 ust. 2, w siedzibie Realizatora

(Fundacja  „Unia  Bracka”,  ul.  Kokota  172,  Ruda  Śląska)  oraz  na  stronie  internetowej

www.uniabracka.pl.

4. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym

Regulaminem, pozostaje w gestii Realizatora.


