
Regulamin udziału w projekcie pt. „Siła kobiet”

§ 1 Organizacja i czas trwania projektu

1. Organizatorem projektu pt. „Siła kobiet” (zwanego dalej projektem) jest Opolskie Stowarzyszenie

Rehabilitacji.  

2. Współorganizatorem projektu jest Instytut Nauk Pedagogicznych przy Uniwersytecie Opolskim.

3. Stronami internetowymi projektu są: www.rehablitacjaopole.pl, www.uni.opole.pl 

4. Termin rekrutacji do projektu upływa 09.07.2018 (decyduje kolejność zgłoszeń na adres mailowy:

info@rehabilitacjaopole.pl).

§ 2 Cele i warunki uczestnictwa w projekcie

1. Głównym celem projektu jest promowanie aktywności osób doświadczających niepełnosprawności

własnej  lub  bliskich  osób  w  różnych  dziedzinach  życia  społecznego  i  zawodowego.  Celami

szczegółowymi  są:  wzmocnienie  dotychczasowych  zasobów  osobistych  i  rozwinięcie

samoświadomości posiadania innych cech i umiejętności społecznych, przydatnych w kreowaniu

aktywnej postawy wobec siebie.

2. Uczestnikami projektu mogą być kobiety posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

mieszkające  na  ternie  Województwa  Opolskiego  oraz  matki  dzieci  z  orzeczeniem  

o niepełnosprawności, będące również mieszkańcami Województwa Opolskiego. 

3. Projekt  realizowany  będzie  na  terenie  Województwa  Opolskiego,  gdzie  przewidziane  

są następujące działania: 

a) Sesje poradnicze  (postać indywidualna, wzmocnienie kontroli nad przebiegiem własnego

życia i zaprojektowanie przyszłości),

b) Warsztat (dla maksimum 10 osób) ,

c) Sesja fotograficzna (10 profesjonalnych sesji zdjęciowych).

4. Warunkiem  udziału  w  wykładzie  jest  podpisanie  listy  obecności  dostępnej  podczas  trwania

wykładu.  Warunkiem  uczestnictwa  w  warsztacie  i  sesjach  poradniczych  jest  wypełnienie

formularza  zgłoszeniowego  (dostępny  w  zakładce  „Dokumenty”  na  stronie

www.rehabilitacjaopole.pl) i przesłanie (bądź dostarczenie) go do dnia 09.07.2018.

5. Warunkiem  przeprowadzenia  z  Uczestnikiem  wywiadu  jest  wyrażenie  przez  niego  zgody  

na  nagrywanie  i  opublikowanie  wywiadu  w  formie  broszury  dotyczącej  projektu  (formularz  

„Zgoda  na  publikację  wywiadu”  dostępny  w  zakładce  „Dokumenty”  na  stronie

www.rehabilitacjaopole.pl).  Uczestnik  wywiadu  samodzielnie  decyduje  o  sposobie  sygnowania

wywiadu (dopuszcza się opublikowanie wywiadu pod pseudonimem).

6. Zgłoszenie do udziału w warsztatach i wywiadach odbywa się:  

a) drogą elektroniczną (na adres email: info@rehabilitacjaopole.pl) 

b) drogą pocztową (na adres: ul. Samborska 15, 45-316 Opole) 

c) osobiście w biurze Stowarzyszenia (ul. Samborska 15, 45-316 Opole, II piętro). 
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7. Podczas rekrutacji obowiązuje kolejność zgłoszeń.

8.  Podczas  warsztatu  będą  wykonywane  zdjęcia,  które  opublikowane  zostaną  na  stronach

internetowych Organizatora i Współorganizatora projektu. Na publikację zdjęć uczestnik wyraża

zgodę podpisując „Zgodę na publikację wizerunku” (dostępny w zakładce „Dokumenty” na stronie

www.rehabilitacjaopole.pl).  Brak  wyrażenia  zgody  nie  wyklucza  Uczestnika  z  udziału  

w projekcie.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Udział w projekcie jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.    

2. Uczestnik  projektu  wyraża  zgodę  na  wykorzystywanie  swoich  danych  osobowych  do  celów

projektu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny,  

o  czym  zobowiązuje  się  niezwłocznie  powiadomić  na  stronach  internetowych:

www.rehablitacjaopole.pl, www.uni.opole.pl


