REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Szkolenia dla pielęgniarek zainteresowanych postępowaniem z pacjentem z mukowiscydozą oraz
wybranymi chorobami rzadkimi” współfinansowanego z środków Urzędu Miasta Krakowa

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.

Projekt o numerze W/I/2093/SZ/433/2020 - „Szkolenia dla pielęgniarek zainteresowanych
postępowaniem z pacjentem z mukowiscydozą oraz wybranymi chorobami rzadkimi,”
współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Krakowa, realizowany jest przez MATIO
Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę z siedzibą w Krakowie (30-507) przy
ul. Celnej 6, na podstawie Umowy nr W/I/2093/SZ/433/2020 zawartej z Urzędem Miasta
Krakowa
Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Krakowa

3.

Zasięg terytorialny Projektu – Gmina i Miasto Kraków

4.

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2020-31.12.2020 r.

5.

Niniejszy Regulamin określa kryteria i zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie.

1.

§2
DEFINICJE
1. Projekt: Projekt o numerze W/I/2093/SZ/433/2020 - „Szkolenia dla pielęgniarek
zainteresowanych postępowaniem z pacjentem z mukowiscydozą oraz wybranymi chorobami
rzadkimi” współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Krakowa realizowany jest przez
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę z siedzibą w Krakowie (30507), przy ul. Celnej 6 na podstawie Umowy nr W/I/2093/SZ/433/2020 zawartej z Urzędem
Miasta Krakowa
2. Kandydat/Kandydatka: osoba, która ubiega się o udział w Projekcie (złożył/a formularz
zgłoszeniowy zał.1).
3. Uczestnik/Uczestniczka: Osoba zakwalifikowana do Projektu poinformowana mailowo lub
telefonicznie
4. Beneficjent: MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę 30-507
Kraków, ul. Celna 6
5. Miejsce zamieszkania: miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.
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§3
Informacje ogólne o Projekcie
1. Głównym celem Projektu jest poszerzenie wiedzy na temat mukowiscydozy oraz wybranych
chorób rzadkich przez pielęgniarki pracujące w szkołach, przedszkolach oraz jednostkach
medycznych z terenu Miasta i Gminy Kraków, mających pod opieką chorych na mukowiscydozę
oraz wybrane choroby rzadkie.

2. W ramach Projektu przeprowadzone zostaną trzy spotkania szkoleniowe, każde dla 7 osobowej
grupy odbiorczej.
§4
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Kryteria obligatoryjne. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być osoba fizyczna
spełniająca łącznie następujące warunki:
a) Osoba mieszkająca na terenie Gminy Miasta Kraków
b) Osoba pracująca w zawodzie pielęgniarz/pielęgniarka

§5
Zasady rekrutacji uczestników do Projektu
1. Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek do Projektu prowadzona będzie w terminie od 01.10 2020
do 20.10.2020 r.
2. Do Projektu w procesie rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 21 Uczestników/Uczestniczek.
3. Zgłoszenie chęci udziału w Projekcie będzie następowało poprzez złożenie formularza
zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
4. O zakwalifikowaniu (bądź niezakwalifikowaniu) do Projektu Kandydaci/Kandydatki zostaną
poinformowani/e telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po utworzeniu listy rankingowej.
5. Kandydatom/Kandydatkom niezakwalifikowanym do udziału w Projekcie przysługuje odwołanie
od takiej decyzji w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji
o niezakwalifikowaniu się do Projektu. Odwołanie należy złożyć pisemnie wraz z uzasadnieniem
w Biurze Projektu. Beneficjent rozpatruje je w terminie 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia
otrzymania odwołania
6. Beneficjent
zastrzega
sobie
możliwość
wydłużenia
terminu
rekrutacji,
o ile zaistnieje taka potrzeba. Odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie
www.mukowiscydoza.pl
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§7
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie/skreślenia z listy uczestników
W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik Projektu zobowiązuje się poinformować o
tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w możliwie najwcześniejszym
terminie. Jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

§8
Polityka prywatności i poufności
Założenia dotyczące Projektu oraz cała związana z nim dokumentacja (w tym formularz
zgłoszeniowy oraz dokumenty związane z rekrutacją, listy osób zakwalifikowanych itd.), poza
informacjami udostępnionymi na stronie internetowej, są informacjami poufnymi, udostępnionymi
jedynie na żądanie uprawnionych organów kontroli. Zaznacza się jednocześnie, że złożone
dokumenty (w tym formularz zgłoszeniowy) stanowią dokumentację Projektu i nie podlegają
zwrotowi. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Fundację MATIO w celu organizacji
uczestnictwa w projekcie, oraz czynności kontrolnych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce pracy, nr telefonu, adres
e-mail. Wymienione dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację
osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wskazanych celów, w
których dane te są przetwarzane. Zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres:
agnieszka@mukowiscydoza.pl

§9
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020
Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia
dodatkowych postanowień.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu: www.mukowiscydoza.pl

Lista Załączników
Zał. nr 1. Wzór – formularz zgłoszeniowy
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