Stowarzyszenie Fizjoterapii
Ortopedycznej i Sportowej
ul. Sosnkowskiego 40-42
45-265 Opole
NIP: 7543210395
KRS: 0000772138

Opole, dnia 12 czerwca 2022 r.
REGULAMIN
UCZESTNICTWA W ZADANIU PUBLICZNYM
“TERAPIE NA MEDAL”
REALIZOWANYM PRZEZ
STOWARZYSZENIE FIZJOTERAPII ORTOPEDYCZNEJ I SPORTOWEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa zasady uczestnictwa w zadaniu publicznym dotyczącym przeszkolenia 90
osób zamieszkałych województwie opolskim realizowanym przez Stowarzyszenie Fizjoterapii
Ortopedycznej i Sportowej z siedzibą w Opolu, ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42 /A,
45-265 Opole, KRS: 0000772138, NIP: 7543210395, REGON: 38262121700000.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Organizatorze - rozumie się przez to Stowarzyszenie Fizjoterapii Ortopedycznej i
Sportowej z siedzibą w Opolu, ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42 /A, 45-265 Opole,
KRS: 0000772138, NIP: 7543210395, REGON: 38262121700000;
2) Kursie – rozumie się przez to kurs realizowany w ramach projektu “Terapie na medal”
przez Organizatora;
3) Kursancie - rozumie się przez to uczestnika kursu realizowanego przez Organizatora,
który zadeklarował udział w kursie, poprzez wypełnienie oraz podpisanie oświadczeń
stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu;
4) Europejskim Budżecie Obywatelskim (EBO) - rozumie się przez to projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Wsparcie
kształcenia

ustawicznego

w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego,

zakładający realizację zadań wybieranych w ramach konkursów EBO i zakładający
partycypację społeczną na zasadzie głosowania jako elementu oceny ofert.
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§3
1. Kursy objęte niniejszym Regulaminem wykonywane będą w ramach zadania
publicznego pod nazwą „Terapie na medal” w związku z przyznaniem Organizatorowi
dotacji w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku
publicznego w zakresie nabycia i/lub podnoszenia kwalifikacji/kompetencji osób
dorosłych w związku z realizacją przez Województwo Opolskie projektu pn. Wsparcie
kształcenia

ustawicznego

w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Szczegółowe warunki dotacji wskazane
zostały w Regulaminie organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w
sferze

pożytku

publicznego

w

zakresie

nabycia

i/lub

podnoszenia

kwalifikacji/kompetencji osób dorosłych w związku z realizacją Europejskiego Budżetu
Obywatelskiego,

współfinansowanego

ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego oraz w umowie o realizację zadania publicznego zawartej pomiędzy
Województwem Opolskim oraz Organizatorem.
2. Biorąc udział w kursach oraz w rekrutacji, Kursanci wyrażają zgodę na udział w nich
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym na gromadzenie i
przetwarzanie danych Kursanta przez Organizatora na potrzeby organizowanych
kursów.

Rozdział II
Realizacja usług szkoleniowych
§4
1. Warunkiem wzięcia udziału w kursach jest wypełnienie oraz podpisanie właściwych
oświadczeń i deklaracji, przygotowanych przez Organizatora oraz Województwo
Opolskie, które stanowią załącznik do Regulaminu.
2. Wszelkie informacje dotyczące kursów będą na bieżąco przekazywane Kursantom
przez Organizatora w formie wiadomości e-mailowych.
3. Udział w kursach jest bezpłatny, gdyż kursy te są współfinansowane w ramach
projektu realizowanego przez Województwo Opolskie pn. Wsparcie kształcenia
ustawicznego

w

ramach

Europejskiego
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współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
4. W związku z faktem, iż Organizator jest zobowiązany do ponoszenia kosztów, w celu
realizacji kursów, każdy z Kursantów, w przypadku rezygnacji z kursów lub
niestawienia się na danym kursie, będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi
wszelkich kosztów jakie zostały przez niego poniesione w celu organizacji kursów, w
szczególności

wynagrodzenia

osoby

prowadzącej

kurs,

kosztów

materiałów

szkoleniowych oraz ewentualnych kosztów zwrotu przyznanej dotacji z powodu
rezygnacji danego Kursanta z kursu.
5. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego standardu realizowanych
kursów.
6. Objęte niniejszym Regulaminem są dwie formy kształcenia tj. dwa rodzaje kursów
przygotowane przez Organizatora, w ramach zadania publicznego pod nazwą „Terapie
na medal.” Organizator zastrzega, iż każdy z Kursantów będzie mógł wziąć udział
wyłącznie w jednej formie kształcenia (tj w jednym z przedmiotowych kursów).
7. Zgodnie z Regulaminem projektu realizowanego przez Województwo Opolskie pn.
Wsparcie

kształcenia

ustawicznego

w

ramach

Europejskiego

Budżetu

Obywatelskiego, istnieje możliwość udziału wyłącznie w jednej formie kształcenia
realizowanej w ramach danej edycji Europejskiego Budżetu Obywatelskiego (niniejszy
Regulamin dotyczy II edycji). W konsekwencji powyższego uregulowania, Kursant nie
może wziąć udziału w innym zadaniu realizowanym w ramach ww. II edycji
Europejskiego Budżetu Obywatelskiego. W przypadku niedotrzymania niniejszego
postanowienia przez danego Kursanta i wzięcia udziału w dwóch lub większej ilości
zadań realizowanych w ramach II edycji Europejskiego Budżetu Obywatelskiego,
Kursant będzie zobowiązany m. in.: do zwrotu wszelkich kosztów na rzecz
Organizatora jakie ten poniósł w celu organizacji kursów, w szczególności
wynagrodzenia osoby prowadzącej kurs, kosztów materiałów szkoleniowych oraz
ewentualnych kosztów zwrotu przyznanej dotacji z powodu rezygnacji danego
Kursanta z kursu.
8. Dopuszczalny jest udział w kursach organizowanych przez Organizatora, osób które
uczestniczyły już w kursach realizowanych w ramach I edycji Europejskiego Budżetu
Obywatelskiego, która to edycja została zainicjowana w 2021 r.
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9. Organizator zobowiązuje się nadto do przestrzegania zasad równego traktowania
wszystkich Kursantów w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn.
§5
1. Materiały szkoleniowe przekazywane Kursantom w ramach kursów stanowią treści
chronione prawem własności intelektualnej i podlegają ochronie ustawy z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z czym Kursanci nie są
uprawnieni do ich rozpowszechniania oraz zwielokrotniania w jakiejkolwiek formie bez
zgody Organizatora.
2. Przekazanie Kursantom materiałów szkoleniowych nie stanowi jednoczesnego
przeniesienia na ich rzecz jakichkolwiek praw autorskich do tych materiałów, ani też
udzielenia licencji.
3. Kursanci zobowiązani są wykorzystywać otrzymane materiały szkoleniowe wyłącznie
w celu utrwalania wiedzy zdobytej w trakcie kursu.
4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, zawartych w § 5 ust.
1-3, Organizator będzie uprawniony do obciążenia danego Kursanta, który naruszy te
postanowienia, karą umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych
00/100) za każde naruszenie.
5. Żądanie zapłaty kar umownych nie wyklucza roszczenia Organizatora o naprawienie
szkody w przypadku gdyby poniesione szkody miały wartość wyższą niż uzyskane
kary umowne.
§6
Kursantom, którzy ukończyli kursy, zostanie przekazany stosowny Certyfikat ukończenia
kursu wraz z akredytacją Organizatora.
§7
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia kursu w sytuacji, w
której nie zostanie osiągnięta minimalna liczba osób lub z innych ważnych powodów.
2. Informacje o zmianach wskazanych w 7 ust. 1 zostaną przekazane w formie
telefonicznej lub elektronicznej, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
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Rozdział III
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§8
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej RODO, Organizator informuje, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Fizjoterapii Ortopedycznej i
Sportowej z siedzibą w Opolu, ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42 /A, 45-265 Opole,
KRS: 0000772138, NIP: 7543210395, REGON: 38262121700000,
2) Bezpośredni kontakt z Organizatorem w zakresie ochrony danych osobowych możliwy
jest pod adresem ocf.fizjo@gmail.com .
3) Dane osobowe zawarte w dokumentach zgłoszeniowych i w oświadczeniach
przetwarzane będą w celu umożliwienia udziału w kursach oraz w związku z
dokumentacją realizacji kursu stanowiącego zadanie publiczne. Dane mogą być także
przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6.1.e
RODO).
4) Wizerunek utrwalony w relacji z wydarzeń związanych z kursem może być
przetwarzany w celu publikacji relacji z działań Organizatora, co stanowi zadanie
realizowane w interesie publicznym (art. 6.1.e RODO).
5) Dane mogą być ujawniane podmiotom współfinansującym kurs wykonywany w
ramach zadania publicznego, a także podwykonawcom wyłącznie w zakresie
świadczonych dla Organizatora usług, w szczególności dostawcy usług hostingu,
podmiotom wykonującym usługi serwisowe, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
serwis IT. W ramach poczty elektronicznej Organizator korzysta z usług Google LLC,
tym samym dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Podmiot ten stosuje
zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne, które
gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych,
6) Osobom, których dane będą przetwarzane w związku z organizacją kursów,
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przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących

swojej

osoby,

ich

sprostowania,

usunięcia

lub

ograniczenia

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Przekazanie danych jest niezbędne do udziału w kursach i jest warunkiem umownym.
Ich niepodanie uniemożliwia udział w wydarzeniu.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§9
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od niego
niezależnych.

Kursantowi

nie

przysługuje

w

takim

przypadku

prawo

do

odszkodowania ze strony Organizatora.
3. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej najpóźniej w terminie
14 dni od daty zakończenia szkolenia/kursu, jednakże nie później niż przed upływem
14 dni od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę wniesienia reklamacji.
Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 10 dni od daty jej otrzymania, a
następnie prześle Kursantowi odpowiedź.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kursantów, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia/kursu.
5. Kursanci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania
związane ze szkoleniem/kursem.
6. Organizator ma prawo skreślić Kursanta z listy w przypadku:
a. nieodpowiedniego zachowania Kursanta, takiego jak np.: obecność pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub agresywne zachowanie,
b. niestosowania się do obowiązków Kursanta wymienionych w niniejszym
Regulaminie
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7. Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć. Obowiązujące dla stron są zapisy
Regulaminu umieszczone na stronie https://stowarzyszenie.ocf.opole.pl w dniu
rozpoczęcia kursu/szkolenia
8. Udział w kursach jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem
oraz zgodą na warunki w nim zawarte.
9. Osobą odpowiedzialną za koordynację szkoleń ze strony Organizatora jest Monika
Gibka, tel.: 504 462 981, e-mail: ocf.fizjo@gmail.com .
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