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REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLE DLA RODZICÓW 

 

Projekt „Mamo Tato pokoloruj mój świat ” współfinansowany jest w ramach I otwartego 

konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020 ze środków 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy wsparciu Pełnomocnika Rządu do 

spraw Polityki Demograficznej. 

 

§1 Informacje o projekcie. 

 

1. Projekt realizowany jest w Caritas Diecezji Sosnowieckiej z siedzibą w Sosnowcu, przy  

ul. Korczaka 5, zwanym dalej „Beneficjentem”. 

2. Okres realizacji projektu: 16.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 

3. Informacje o projekcie dostępne są w Biurze Beneficjenta oraz na stronie Beneficjenta 

http://www.sosnowiec.caritas.pl/ 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu, w szczególności: 

a) warunki uczestnictwa, 

b) zasady rekrutacji kandydatów/kandydatek, 

c) zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek, 

d) formy wsparcia i organizację szkoleń 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie, jest spełnienie przez Kandydatów jednocześnie 

wszystkich niżej wymienionych warunków podstawowych: 

 

• z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podnoszenia swoich kompetencji w zakresie 

wiedzy nt. rodzicielstwa 

• są rodzicami, rodzicami samotnie wychowującymi dzieci lub opiekunami prawnymi 

dziecka w wieku od 1 r. do 18 r.ż. 

 

oraz wypełnienie i dostarczenie (osobiście lub elektronicznie) formularza rekrutacyjnego do 

siedziby Beneficjenta - adres ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec lub  drogą elektroniczną na 

adres: dmierzwa.caritas@gmail.com 

 

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z niniejszym 

Regulaminem, akceptacja jego warunków i złożenie uzupełnionego „Formularza 

Rekrutacyjnego” (Załącznik nr 1 do Regulaminu) 

 

§ 4 Formy wsparcia i organizacja zajęć 

 

1. W ramach projektu oferowane są nieodpłatnie następujące formy wsparcia: 

a) „Szkoła dla Rodziców” – cykl 7 spotkań z zakresu wiedzy o rodzinie i wychowania dzieci 

b) bezpłatne porady prawne, psychologiczne i pedagogiczne  
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2. Jedna edycja kursu „Szkoła dla rodziców” obejmuje 7 spotkań trwających 2 godziny 

zegarowe. 

3. Zajęcia będą odbywały się w podziale na 2 grupy (średnio 10-14 osobowych) po ok. 2 

godz. dziennie przez 7 dni w terminach dostosowanych do możliwości organizacyjno – 

technicznych Beneficjenta. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i 

zajęć oraz miejsca szkolenia. Uczestnicy Projektu o zmianach będą informowani na bieżąco. 

5. Zajęcia będą miały charakter stacjonarny i będą odbywały się w salach szkoleniowych 

Caritas Diecezji Sosnowieckiej, przy ul. Korczaka 5 w Sosnowcu.  

6.Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do regularnego uczestnictwa w 

zajęciach, potwierdzonego własnoręcznym, czytelnym podpisem na liście obecności w 

minimum 80% zajęć. 

7. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach uczestnik obowiązany jest do złożenia 

pisemnej rezygnacji z podaniem powodu dalszego nie uczestniczenia w szkoleniu. 

8. W przypadku nieuzasadnionych nieobecności lub rezygnacji w trakcie trwania szkolenia 

Beneficjent mają prawo skreślić uczestnika/uczestniczkę projektu z listy i obciążyć kosztami 

udziału w projekcie. 

9. Organizator szkolenia zapewnia zaplecze lokalowe, technicznie i kadrowe, niezbędne do 

realizacji projektu. 

10. Zajęcia będą przeprowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów. 

11. Organizator zapewni Uczestnikom Projektu przerwy kawowe z drobnym poczęstunkiem 

(catering) w każdym dniu szkolenia. 

12. Beneficjent nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika/Uczestniczki na szkolenie. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent/Organizator szkoleń zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji 

zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Siedzibie Beneficjenta oraz na stronie 

internetowej www.sosnowiec.caritas.pl  

 
  

http://www.sosnowiec.caritas.pl/

