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Regulamin 
dotyczący projektu   „ POZNAJ SWÓJ KRAJ”  

wycieczka turystyczno-rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych 
 

 
 

I. CEL i ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU 
 

1. Uprawianie turystyki jako zapobieganie zmianom, jakie mogą nastąpić w wyniku choroby czy 
choćby zmniejszonej aktywności fizycznej, która zazwyczaj towarzyszy chorobie 

2. Zmniejszenie biologiczne skutków starzenia  się ludzi niepełnosprawnych poprzez aktywizację 
intelektualną , zachęcająca do podejmowania również wysiłku umysłowego, którego unikan ie 
przyspiesza procesy starzenia, wyzwalając wystąpienie demencji starczej 

3. Uprawianie turystyki i krajoznawstwa jako sposób na hartowanie organizmu, zdobycia 
odporności na trudy i niewygody  oraz opanowania umiejętności kontrolowania stanu zdrowia i 
sprawności fizycznej 

4. Turystyka połączona z krajoznawstwem jako inna forma pozwalająca nawiązać kontakty 
towarzyskie, opuszczać mieszkanie, otworzyć zamknięte drzwi na świat 

5. Przejaw aktywności społecznej poprzez udział w turystyce, stanowiący zarazem więź 
integrującej ludzi niepełnosprawnych ze społeczeństwem 

6. Wzmocnienie aktywności , poczucie wiary we własne siły, ujawnienie cech dotychczas 
ukrytych, zmiana formy ruchu, rozwijanie osobowości 

7. Popularyzacja czynnej rekreacji ruchowej na powietrzu 
8. Krzewienie pozytywnych postaw związanych z uprawianiem turystyki 
9. Turystyka i rekreacja jako sposób do lepszego poznania otaczającego nas świata i 

zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia 
10. Propagowanie turystyki i rekreacji jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. 

 

II. ORGANIZATOR. 
 

Organizatorem przedmiotowej imprezy jest Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom 
Niepełnosprawnym z siedzibą   ul. 3 Maja 12 41-300 Dąbrowa Górnicza 
 

III. UCZESTNICTWO   
 

W wycieczce turystyczno-rekreacyjnej mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne wraz z 
niezbędnymi opiekunami ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków 
wychowawczych, Zespołów Szkół Specjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywizacji 
Zawodowej, DDPS, stowarzyszeń, fundacji, itp. 
Uwaga!. Osoby  będące beneficjentami (osoby niepełnosprawne) muszą posiadać aktualne 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne  (orzeczenie 
lekarza orzecznika ZUS; KRUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). 
Orzeczenia o kształceniu specjalnym nie upoważniają do uczestnictwa w imprezie w 
przypadku dofinansowania ze środków PFRON. 
 

III.   KATEGORIE WIEKOWE DLA UCZESTNIKÓW  
 

Nie ma ograniczonej grupy wiekowej  dla uczestników wycieczki  Przyjmuje się zasadę, że osoby jeśli 
tylko są w stanie ocenić swoje możliwości pod względem fizycznym i zdrowotnym i za swoją decyzję 

co do uczestnictwa ponosić pełną odpowiedzialność, nie ma żadnych przeciwwskazań co do 

uczestnictwa.   
   

IV.  Zgłoszenia 
 

1. Kartę zgłoszenia-umowy z danymi uczestników wycieczki stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu należy przesłać drogą mailową e-mail : neuron01@o2.pl,   pocztą,  
lub osobiście do siedziby organizatora ul 3 Maja 12 w Dąbrowie Górniczej w terminie od 16 
lipca 2018 do 31 sierpnia 2018. 
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2. Do karty zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć od każdego beneficjenta oraz uczestnika 

imprezy : ( nie dotyczy członków stowarzyszenia pod warunkiem, że n/w dokumenty są 
aktualne w kartotece członka) 
a) kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Brak aktualnego orzeczenia 

spowoduje, że uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w imprezie, a 
organizacja (podmiot zgłaszający) względnie uczestnik zostaną obciążeni pełnymi 
kosztami uczestnictwa w imprezie.. 

b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2 do regulaminu 
c) zgodę na wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 3 do regulaminu 

3. Dokumenty wyszczególnione w pkt.1;2 należy w celu rejestracji dołączyć razem..Brak 
któregoś z w/w dokumentów spowoduje odrzucenie zgłoszenia uczestnika imprezy 

4. Dodatkowe informacje dotyczące zgłaszania uczestników do imprezy udziela kierownik 
projektu nr tel. 609 500812; mail: neuron01@o2.pl 

5. W przypadku osób niepełnosprawnych niepełnoletnich załącznik nr 2 i 3 podpisują 
rodzice, prawni opiekunowie lub inne osoby będące ich opiekunami. 

 

V. Transport 
 

1. Uczestnicy wycieczki przybywają do wyznaczonego miejsca zbiórki ustalonego z opiekunem 
grupy na minimum 20min przed odjazdem autokaru. 

2. W autokarze opiekun grupy winien posiadać wykaz uczestników wycieczki, ksero polisy 
ubezpieczeniowej oraz w miarę możliwości znak niepełnosprawności. 

 

VI . Wyżywienie 
 

1. Organizator zabezpiecza dla wszystkich uczestników wycieczki całodniowe wyżywienie 
(śniadanie, obiad, kolacja,). Dopuszcza się zamianę na czas zwiedzania tzn. zamiast kolacji 
suchy prowiant, a na kolację obiad.  

2. Świadczenia zaczynają się kolacją w dniu przyjazdu i kończą obiadem w dniu wyjazdu. 
Dopuszcza się zamiast obiadu w ostatnim dniu suchy prowiant na drogę. 

 

VII.  Ubiór 
 

1. Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać  strój i obuwie dostosowane do rodzaju imprezy 
(za wyjątkiem osób, którym stan zdrowia na to nie pozwala).  

2. Każdy uczestnik na czas imprezy otrzymuje identyfikator na smyczy, który informując o 
imprezie i dotujących stanowi jednocześnie gadżet rozpoznawczy dla pozostałych 
uczestników imprezy.  

 

VIII. Ubezpieczenie, opieka lekarska 
 

Wszystkie koszty związane z  
1. ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania imprezy pokrywa organizator. 

2. Dopuszcza się możliwość opieki medycznej w przypadku posiadania środków finansowych na 
ten cel pod warunkiem, że wśród uczestników imprezy będzie osoba posiadająca stosowne 
uprawnienia w tym zakresie.  
 

IX.   POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
  
 

1. Zaistniałe podczas trwania imprezy wypadki, kontuzje należy zgłosić natychmiast  u opiekuna 
grupy, który niezwłocznie powiadamia kierownika projektu (imprezy) ale nie później niż w 
ciągu 15 minut od zdarzenia 

2. Niezgłoszenie wypadku, kontuzji w oznaczonym terminie powoduje przeniesienie 
odpowiedzialności za zdarzenie na uczestnika imprezy. 

3. Obowiązkiem uczestników imprezy jak i ich opiekunów jest posiadanie dokumentów  
stwierdzających tożsamość i okazanie ich na żądanie organizatora imprezy. 

4. Zgłoszenie uczestników do udziału w imprezie jest równoznaczne  z przyjęciem, stosowaniem 
i przestrzeganiem regulaminu  imprez turystyczno-rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, 
kulturalnych, sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom  
i Osobom Niepełnosprawnym będącego zarazem organizatorem przedmiotowej imprezy. 
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5. Dopuszcza się stosowanie załączników nr 1; 2; 3  stanowiących załącznik do regulaminu o 
którym mowa w pkt.4, jednakże jeśli zachodzi taka konieczność można je modyfikować 
dostosowując do przedmiotowej imprezy. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie  mając na 
uwadze dobro jej uczestników w szczególności osób niepełnosprawnych. 

 

Załączniki do regulaminu :   
 

1. Karta zgłoszenia-umowy uczestników do udziału w imprezie - załącznik nr 1. 
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2 
3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 3 

 
 

Przedmiotowy projekt jest współfinansowany ze środków : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

  
 
 

dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla 
osób niepełnosprawnych w ramach art.35a ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
określenia rodzajów zadań powiatu jak również art.92.ust.1.pkt.2 
ustawy o samorządzie powiatowym   h”- umowa nr DdRS-6105-
SKR-7/2018 z dnia 09.05.2018 

 

organizatora imprezy :w ramach środków własnych 

 
Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom 

Niepełnosprawnym ul. 3 Maja 12   41-300 Dąbrowa Górnicza 

dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert na realizację 
zadań własnych gminy i powiatu w 2018r w ramach ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  


