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Załącznik do zarządzenia Nr I/14/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn  

z dnia 1 czerwca 2020 r.  

 

 

Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach komputerowych  

wraz z użyczeniem laptopa i dostępu do Internetu w projekcie  

pn. „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” 

 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i udziału Uczestników w szkoleniach 

komputerowych wraz z użyczeniem laptopa i dostępu do Internetu w projekcie pn. „Aktywni 

seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

2. Działania komputerowe, o których mowa w ust. 1 realizowane są w okresie od 01.06.2020 r. 

do 31.12.2020 r. i zakładają bezpłatny udział 60 Uczestników. 

3. Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym za realizację działań komputerowych,  

o których mowa w ust. 1 jest Gmina Zakliczyn. 

4. Działania komputerowe, o których mowa w ust. 1 będą obejmowały:  

1) przeszkolenie z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu (podstawowe 

umiejętności obsługi komputera/smartfonu, wykorzystanie pakietu biurowego, zasady 

bezpiecznego korzystania z Internetu, zakładanie Profilu Zaufanego, Internetowego Konta 

Zdrowotnego czy e-recepty) dla 60 Uczestników prowadzone w wymiarze 6 godzin (2 dni 

x 3 godziny). Szkolenie przeprowadzone zostanie w Zakliczynie w grupach 5-osobowych 

w okresie czerwiec-lipiec 2020 r., 

2) użyczenie laptopa wraz z oprogramowaniem (m.in. system operacyjny, pakiet biurowy) 

dla 60 Uczestników szkoleń, 

3) dostarczenie Internetu (sygnału internetowego) dla 60 Uczestników szkoleń, 

5. Warunkiem użyczenia laptopa i dostarczenia sygnału internetowego Uczestnikowi jest 

osobisty udział i ukończenie szkolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1, 

6. Laptop i Internet, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 i 3, stanowić będą osobiste wyposażenie 

Uczestnika z tym warunkiem, że prawo własności przysługiwać będzie Organizatorowi. 

7. Szczegółowe warunki użyczenia laptopa oraz Internetu określać będzie umowa zawarta 

pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.  
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§ 2  

Definicje 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020, 

2) Działaniach komputerowych – należy przez to rozumieć szkolenia komputerowe wraz  

z użyczeniem laptopa i dostępu do Internetu dla Uczestników, 

3) Organizatorze – należy przez to rozumieć Gminę Zakliczyn, 

4) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa  

w działaniach komputerowych. 

 

§ 3 

Cel działania 

 

Celem działań komputerowych jest: 

1) umożliwienie dostępu do Internetu osobom w wieku: w przypadku kobiet powyżej 60 roku 

życia, a w przypadku mężczyzn powyżej 65 roku życia, zamieszkującym miasto Zakliczyn, 

zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na samotność, niepełnosprawność, 

niesamodzielność lub zły stan zdrowia.  

2) nabycie i rozwój umiejętności aktywnego wykorzystywania technologii informacyjno-

telekomunikacyjnych przez osoby, o których mowa w pkt. 1. 

 

§ 4  

Kryteria kwalifikowania do uczestnictwa 

 

1. Osoby, które zamierzają uczestniczyć w działaniach komputerowych muszą spełniać następujące 

kryteria: 

1) zamieszkanie, rozumiane jako miejsce stałego pobytu, na terenie miasta Zakliczyn, 

2) ukończony wiek: w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat, 

3) spełnienie co najmniej jednego z kryteriów: 

a) samotność, 

b) niepełnosprawność, 

c) niesamodzielność, 

d) zły stan zdrowia. 
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2. W przypadku spełnienia kryteriów uczestnictwa przez osobę zainteresowaną udziałem  

w działaniach projektu, o zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń z 

tym warunkiem, że pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie mają osoby, 

które na dzień złożenia karty zgłoszenia korzystają z usługi Teleopieki w ramach projektu pn. 

„Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”. 

3. W działaniach projektu może uczestniczyć nie więcej niż jedna osoba zamieszkująca  

we  wspólnym gospodarstwie domowym. 

4. W przypadku gdy nieruchomość (lokal), w którym będzie użytkowany laptop wraz  

z Internetem znajduje się poza zasięgiem sygnału umożliwiającego łączność z siecią internetową, 

Organizator z przyczyn technicznych może skreślić Uczestnika z listy osób biorących udział  

w działaniach komputerowych projektu. 

 

§ 5 

Rodzaj dokumentacji rekrutacyjnej oraz miejsce i termin jej składania 

 

1. Osoba ubiegająca się o udział w działaniach komputerowych składa następującą dokumentację 

rekrutacyjną: 

1) wniosek o udział w projekcie na karcie zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu, 

2) oświadczenie  o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, 

2. Kartę zgłoszenia i oświadczenie należy wypełnić w sposób czytelny i poprawny.  

3. W razie wątpliwości dotyczących warunków udziału w działaniach komputerowych oraz 

dokumentacji rekrutacyjnej i sposobu jej wypełnienia osoby zainteresowane uczestnictwem  

w projekcie mogą zasięgnąć informacji osobiście lub pod nr tel. 14 6652275 wew. 18 (Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie – p. Anna Piotrowska) w dniach i godzinach pracy 

ośrodka. 

4. Dokumentację rekrutacyjną wymienioną w ust. 1 należy składać w terminie do dnia  

15 czerwca 2020 r.  

5. Dokumentację rekrutacyjną można składać: 

1) osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. Malczewskiego 15 

(pok. nr 6) w dniach i godzinach pracy ośrodka, 

2) za pośrednictwem Asystenta (w przypadku Uczestników usługi Teleopieki w ramach projektu 

pn. „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”). 

6. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentacji rekrutacyjnej do Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zakliczynie (w przypadku złożenia osobistego) lub data osobistego 

przekazania Asystentowi. 
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7. Dokumentacja rekrutacyjna, która nie została złożona w terminie określonym w ust. 4, nie będzie 

podlegała ocenie. 

8. W przypadku zakwalifikowania osoby do uczestnictwa w działaniach komputerowych projektu, 

będzie ona dodatkowo zobowiązana podpisać deklarację uczestnictwa oraz umowę użyczenia 

laptopa i Internetu.  

 

§ 6 

Dostępność do Regulaminu i wzorów dokumentów 

 

Niniejszy Regulamin oraz wzory druków związanych z dokumentacją rekrutacyjną dostępne są: 

1) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 15 

(pok. nr 6), 

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, Rynek 32 (pok. nr 8 – sekretariat), 

3) do pobrania na stronie internetowej projektu: senior.zakliczyn.pl oraz stronie internetowej 

urzędu: zakliczyn.pl. 

 

§ 7 

Ocena  dokumentacji rekrutacyjnej 

 

1. Oceny formalnej i merytorycznej dokumentacji rekrutacyjnej dokona Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, zwana dalej Komisją. Komisja działa 

jako ciało niezależne od organów Gminy, wyłącznie na podstawie przepisów niniejszego 

Regulaminu. 

2. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. Do czynności proceduralnych Komisji oraz 

decyzji o wyborze Uczestników nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

3. Złożenie przez wnioskodawcę dokumentacji rekrutacyjnej nie jest jednoznaczne  

z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w działaniach komputerowych projektu.  

4. W przypadku zgłoszenia się do udziału w działaniach komputerowych projektu większej niż 60 

liczby osób spełniających kryteria kwalifikowania, utworzona zostanie Lista Rezerwowa. 

 

§ 8 

Prawa i obowiązki Uczestnika 

 

1. Uczestnik działaniach komputerowych projektu zobligowany jest do: 

1) przedkładania wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do 

prawidłowej realizacji projektu, 
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2) natychmiastowego powiadamiania Koordynatora projektu o okolicznościach mających 

wpływ na możliwość uczestnictwa w projekcie (np. o zmianie miejsca zamieszkania), 

3) współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu,  

4) uczęszczania i ukończenia szkolenia komputerowego. W przypadku braku możliwości 

uczestniczenia w szkoleniu, Uczestnik ma obowiązek zgłosić to najpóźniej w okresie  

3 dni przed szkoleniem, pod rygorem wykluczenia z projektu. Nieusprawiedliwiona 

nieobecność na szkoleniu będzie skutkowała wykluczeniem z projektu, 

5) wskazania miejsca zamontowania sprzętu komputerowego (laptopa wraz z Internetem), 

6) korzystania ze sprzętu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem i stosowanie się do 

załączonej instrukcji obsługi, 

7) przestrzegania legalności oprogramowania instalowanego na użyczonym sprzęcie 

komputerowym,  

8) zgłaszania wszelkich awarii sprzętu komputerowego Koordynatorowi projektu, 

9) ponoszenie kosztów energii elektrycznej związanych z eksploatacją sprzętu komputerowego,  

10) udostępniania lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy, na potrzeby naprawy, 

serwisu bądź kontroli przez osoby uprawnione przez Organizatora.  

2. Zabroniona jest instalacja oprogramowania, co do którego Uczestnikowi nie będzie przysługiwać 

licencja uprawniająca do korzystania z takiego oprogramowania. Zabronione są również 

jakiekolwiek działania naruszające prawa osób trzecich, w tym chronione prawa autorskie (np. 

ściąganie plików muzycznych, filmowych, książek). 

3. Zabroniona jest ingerencja techniczna w użyczonym sprzęcie komputerowym, powodująca 

zmianę parametrów technicznych sprzętu, 

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie 

sprzętu z jego winy albo użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem, 

5. Uczestnik w przypadku zakończenia udziału w działaniach komputerowych projektu 

zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie niepogorszonym, niż zużycie 

wynikające z prawidłowej eksploatacji.  

6. Rezygnacja Uczestnika z udziału w działaniach komputerowych projektu w trakcie jego trwania 

jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają 

uczestnikowi dalszy udział w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę 

pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. W przypadku złożenia rezygnacji przez 

Uczestnika projektu, w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z Listy Rezerwowej.  

7. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Uczestnika projektu określone zostaną  

w Umowie użyczenia sprzętu komputerowego.  

8. Umowa użyczenia sprzętu komputerowego ulegnie rozwiązaniu w przypadku, gdy  

w czasie jej trwania Uczestnik nie będzie wypełniał postanowień zawartych w Umowie 

użyczenia i kryteriów udziału w działaniach komputerowych projektu. 
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9. Przez cały okres trwania projektu oraz po jego zakończeniu, właścicielem sprzętu 

komputerowego jest i pozostaje Gmina Zakliczyn. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu:  

Nr 1 – Karta zgłoszenia,  

Nr 2 – Oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych. 


