
REGULAMIN 
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa 

w zajęciach treningu funkcjonalnego w programie 
Aktywny Senior,

w ramach Budżetu Obywatelskiego Krosno 2019

Paragraf 1 
ZAGADNIENIA OGÓLNE, DEFINICJE 
1. Realizator programu: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, z siedzibą ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno.
2. Autor Projektu: osoba, która napisała i zgłosiła program do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
3. Zlecający realizację programu: Gmina Krosno.
4. Program - Aktywny Senior, Budżet Obywatelski Krosno 2019.
5. Zajęcia - zajęcia ruchowe, trening funkcjonalny dla seniorów.
6. Uczestnik programu: osoba, która po spełnieniu wymogów określonych w regulaminie została zakwalifikowana

do uczestnictwa w zajęciach.

Paragraf 2 
UCZESTNICY PROGRAMU 
Kto może się zgłosić do programu?
1. Uczestnikami  zajęć  mogą  być  osoby,  które  w  dniu  rozpoczęcia  zajęć  ukończyły  60  rok  życia.  Kryterium

weryfikowane jest na podstawie zgłoszenia i oświadczenia składanego przez uczestnika.
2. Uczestnikami zajęć  mogą być  osoby,  które zamieszkują  osiedle  Tysiąclecia.  Kryterium weryfikowane jest  na

podstawie zgłoszenia i oświadczenia składanego przez uczestnika.
3. Program umożliwia uczestnictwo innych osób, niż opisywane w punkcie 1 i 2, w przypadku, gdy w trakcie naboru

liczba osób, które spełniają kryterium z punktu 2, jest mniejsza niż planowana liczba uczestników programu.
4. Uczestnikami programu mogą być osoby samodzielnie się poruszające. 
5. Uczestnikami programu mogą być osoby, u których nie stwierdzono zarówno w trakcie naboru, jak i w trakcie

realizacji programu, poważnych przeciwwskazań do odbywania treningu funkcjonalnego.

PARAGRAF 3
ZASADY REKRUTACJI 
Co trzeba zrobić, by skorzystać z programu?
1. Osoby  zainteresowane  programem  muszą  złożyć  Kartę  zgłoszenia  wraz  z  koniecznymi  oświadczeniami

w sekretariacie RCKP, ul. Kolejowa 1, 38- 400 Krosno.
2. Dokumenty Karta zgłoszenia wraz z oświadczeniami można pobrać ze strony www.rckp.krosno.pl lub odebrać

osobiście.
3. Dokumenty muszą być wypełnione czytelnie,  najlepiej  drukowanymi literami.  Realizator programu zastrzega

sobie prawo nieprzyjęcia dokumentów wypełnionych w sposób nieczytelny.
4. Rekrutacja zostanie poprzedzona akcją informacyjną.

Uwaga! Zgłoszenia nie będą przyjmowane w trakcie akcji informacyjnej, przed terminem naboru.
5. Dokumenty należy złożyć osobiście w terminie 23, 24, 25 i 28 stycznia 2019. Dokumenty można składać od 8.00

do 15.00 w sekretariacie RCKP, ul. Kolejowa 1, pokój nr 235.
6. Realizator programu rejestruje karty zgłoszenia pod kolejnymi numerami. 
7. Termin naboru mija 28 stycznia 2019 o godzinie 15.00. 
8. W  głównym  terminie  naboru  do  programu  decyduje  kolejność  zgłoszeń  z  zachowaniem  kryterium

zamieszkiwania na osiedlu Tysiąclecia. 

PARAGRAF 4
Jak się dowiemy, czy możemy skorzystać z zajęć?
1. Decyzję o zakwalifikowaniu do programu RCKP przekaże uczestnikom telefonicznie w dniach 29 i 30 stycznia

2019.
2. Pierwsze zajęcia odbędą się 31 stycznia 2019. 
3. Osoby zainteresowane mogą uzyskać informację osobiście lub telefonicznie w sekretariacie RCKP.
4. W przypadku zapełnienia listy, osoby które się zgłosiły w trakcie terminu naboru do programu, pozostają na

liście rezerwowej. 
5. Lista rezerwowa tworzona jest w oparciu o kolejność zgłoszeń oraz kryterium miejsca zamieszkania.



6. W  przypadku  mniejszej  niż  planowana  liczby  uczestników  realizator  programu  zastrzega  sobie  prawo
prowadzenia ciągłego naboru, aż do uzyskania odpowiedniej liczby osób. 

7. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego naboru nie obowiązuje kryterium, o którym mowa
w pkt. 2. paragrafu 1.

PARAGRAF 5
INFORMACJE O ZAJĘCIACH 
1. Zajęcia w ramach programu Aktywny Senior mają charakter treningu funkcjonalnego.
2. Realizator programu zatrudnia instruktora. Realizator programu zastrzega sobie prawo do swobodnego doboru

lub zmiany instruktora w trakcie trwania programu. 
3. Instruktor decyduje o doborze ćwiczeń i charakterze zajęć. 
4. Zajęcia  realizowane  są  w  wymiarze  37  godzin  zegarowych  dla  grupy,  w  ciągu  trwania  programu,  w  roku

kalendarzowym 2019.
5. Zajęcia  odbywają  się  we  wskazanych  pomieszczeniach  Regionalnego  Centrum  Kultur  Pogranicza  przy

ul. Kolejowej 1 w Krośnie.
6. W  uzgodnieniu  z  grupą  zajęcia  mogą  się  też  odbywać  na  świeżym  powietrzu  w  przestrzeniach  miejskich

umożliwiających proponowane przez instruktora zajęcia ruchowe. 

PARAGRAF 6
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 
Co muszę wiedzieć?
1. Zajęcia  w ramach  programu Aktywny Senior  są  bezpłatne.  Uczestnicy  nie  wnoszą  do  realizatora  programu

żadnych opłat. 
2. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu zajęć, regulaminów obiektu,

poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i  kulturalnego zachowania
względem współuczestników zajęć oraz pracowników realizatora programu.

3. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do systematycznego korzystania z zajęć. 
4. Na terenie sal tanecznych w RCKP obowiązuje bezwzględny nakaz zmiany obuwia. 
5. Biorąc  udział  w  zajęciach,  uczestnik  potwierdza,  że  jego  stan  zdrowia  pozwala  na  aktywne  uczestnictwo

w zajęciach. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć należy
natychmiast  zaprzestać  uczestnictwa  w  zajęciach  oraz  niezwłocznie  poinformować  o  tym  instruktora
prowadzącego zajęcia.

6. Instruktor zajęć zachowuje prawo do odmówienia uczestnikowi możliwości udziału w zajęciach w przypadku
widocznego złego stanu zdrowia uczestnika lub wystąpienia znamion przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń
treningu funkcjonalnego.

PARAGRAF 7
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Uczestnik może zrezygnować w każdym momencie trwania programu bez podania przyczyny.
2. Uczestnik  zobowiązany  jest  zrezygnować  z  uczestnictwa  w  programie  w  przypadku  zdobycia  informacji
o zmianie  stanu  zdrowia  lub  wystąpienia  przeciwwskazań  do  wykonywania  ćwiczeń  z  zakresu  treningu
funkcjonalnego. 
3. W  przypadku  rezygnacji  z  zajęć  uczestnik  winien  o  tym  fakcie  poinformować  instruktora  oraz  złożyć
w sekretariacie RCKP stosowny dokument rezygnacji. 
4. W przypadku planowanej dłuższej nieobecności na zajęciach, powyżej dwóch tygodni, uczestnik zobowiązany
jest zgłosić tę nieobecność instruktorowi lub realizatorowi programu. 
5. Realizator programu zachowuje prawo do skreślenia uczestnika z listy w przypadku długotrwałej absencji
uczestnika i zaproszenia do zajęć osobę z listy rezerwowej. 

PARAGRAF 8
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Harmonogram zajęć zostanie ustalony i podany do wiadomości uczestników zajęć po rekrutacji do programu.
2. Na zajęciach obowiązuje obuwie zamienne. 
3. RCKP zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego harmonogramu zajęć lub całkowitego odwołania zajęć:

 w związku z organizacją na terenie instytucji lub przez RCKP działań, które uniemożliwiają przeprowadzenie
zajęć programu

 w związku z usprawiedliwioną nieobecnością instruktora.



4. W przypadku konieczności odwołania zajęć realizator programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w harmonogramie zajęć poprzez:
 ustalenie dodatkowego terminu zajęć
 wydłużenie czasu trwania wybranych zajęć.

O ewentualnych działaniach w tym zakresie uczestnicy zajęć zostaną poinformowani przez instruktora.
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do monitorowania ogłoszeń i informacji realizatora programu. 

PARAGRAF 9
OŚWIADCZENIA
1. Uczestnicy  zajęć  zobowiązują  się  podpisać  stosowne  oświadczenia  i  zgody  w  związku  z  uczestnictwem

z zajęciach w RCKP. Oświadczenia i zgody są dobrowolnie, ale konieczne.
2. Złożenie karty uczestnictwa w programie jest  jednoznaczne z akceptacją wszelkich postanowień niniejszego

regulaminu.

PARAGRAF 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W  sprawach  nieujętych  w  niniejszym  regulaminie  decyduje  Regionalne  Centrum  Kultur  Pogranicza
w Krośnie.

2. W sprawach spornych dotyczących programu Aktywny Senior realizator programu zastrzega sobie prawo
konsultacji z autorką programu i zlecającym realizację programu. 


