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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pt.: ,,Razem moZemy wigcej - utworzenie trzech plac6wek opiekurflczo-specjalistycznych w
Gminie Tomice"

wsp6lhnansowanym przezUnig Europejsk4 z Europejskiego Funduszu Spolecznego,
w ramach Regionahego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego 2014 - 2020

w ramach 9Osi Priorytetowej Region sp6jny spolecznie, Dzialania:9.2Ustugi spoleczne i
zdrowotnePoddzialania: 9.2.lUsfugi spoleczne i zdrowotne w regionie

I. Postanowienia og6lne

1. Niniejszy regulamin okreSla warunki naboru i p6lniejszego uczestnictwa w projekcie pt.: ,,Razem

moiemy wigcej - utworzenie trzech plac6wek opiekuriczo-specjalistycznych w Gminie Tomice"

2. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 0L06.2020 r. do 31.05.2023r. na podstawie umowy

o dofinansowanie nr RPMP.09.02.01-12-06911 19

3. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu

Op eracyj ne go Woj ew6d ztw a Malopo lskie go na lata 20 I 4 -2020 .

4. Biuro projektu znajduje sig w budynku Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Tomicach,

ul. Wadowicka49,

Biuro czynne jest w godzinach:

poniedzialek: 7:00 - 16:00

wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00

pi4tek: 7:00 - 14.00

5. Realizator obejmuje swoimi dzialaniamimieszkaric6w i mieszkanki Gminy Tomice.

II. Cel projektu

Celem gl6wnym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia spol. i ub6stwa oraz wspieranie

rodziny poprzez dzialania obejmuj4ce zindyvidualizowane i kompleksowe wsparcie 120 dzieci

(50d2,70ch), w tym 3 dzieci z niepelnosprawno6ciami (ldz,Zch), 7 dzieci (Idz,6ch) ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi, 80 dzieci (30d2.50ch) z rodzin dysfunkcyjnych, 72 dzieci (6d2. 6ch) z rodzin

pobieraj4cych Swiadczenia z pomocy spolecznej oraz ich rodzic6w tj. 60 os,(45 K,15 M), poprzez

utworzenie trzech plac6wek wsparcia dziennego w gminie Tomice tj. 2 PWD wTomicach oraz I w

WoZnikach, organizacjg zajg6 dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb dzieci, oraz rozwinigcie

kompetencji kluczowych w terminie do 37.05.2023r.

III. Uczestnicy projektu

l. Projekt skierowany jest do dzieci imlodzieLy do lat 18 oraz ich rodzin, zamieszka\ych na terenie

gminy Tomice. Zaplanowano udzial 120 dzieci (50d2,70ch) wraz z 60 osobami (45K, l5M) z ich



rodzin. W wyniku realizacji projektu wsparcie otrzyma 100 rodzin zagtoilonych ub6stwem lub

wykluczeniem spolecznYm'

Z. Uczestnikami./Uczestniczkami projektu mog4 zosta6 osoby spelniaj4ce kryteria rekrutacji:

1 ). Kryteria formalne- obligatoryjne:

- dzieciirrilodzie| do 18 roku |ycia- na podst. numeru PESEL

- dzieciz terenu gminy- na podst' adresu zamieszkania

- zloLenie oSwiaJczenia o regularnyn uczestnictwie dzieci i mlodzieiry w z{lEciach plac6wki oraz

zaplanow anych teraP iach.

2). Kryteria punktowane -preferowane :

a) dziecko lub rodzina j est zagrohone ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym

bj dziecko lub rodzina je st zagroaone ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym, do6wiadczaj4ce

wielokrotnego wykluczenia spotrecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu wigcej ni? jednej z

przestranek - na podstawie zalwiadczenia z GOPS

c) dziecko posiada niepelnosprawno56 w stopniu znacznym lub umiarkowanym

( je6li tak proszg dol4czy6 otzeczenie)

d) dziecko posiadaniepelnosprawnoS6 sprzghon4orazzabtrzeniapsychiczne, wtym niepelnosprawnoS6

intelektualna i calkowit e zaburzeniarozwoju ( jeSli tak proszg dolqczyd orzeczenie)

e) dziecko zrodziny korzystaj4cej z Programu Operacyjnego Pomoc Zy'vno6ciowa na podstawie

zalwiadczenia ( je61i tak - proszq dol4czyd zai;wiadczenie)

fl dziecko z problemami wychowawczymina podstawie opinii poradni/wychowawcy

(e6li tak proszg dol4czy6 opinig poradni lub wychowawcy)

g) dziecko ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi , na podstawie opinii

poradni/wychowawcy/pe dagoga ( je5li tak proszg dol4czad opinig poradni lub wychowawcy

h) dziecko/ rodziny lub Srodowisko zagro2one ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym w zwiqzkuz

rewitalizacj4obszar6w zdegradowanych, o kt6rej mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w

programach operacyjnych na lata 2014-2020, na podst. danych adresowych

i) dziecko zrodziny, w kt6rej rodzice s4 bezrobotni

3.po zakwalifikowaniu dzieckado projektu zostanie opracowany indywidualny plan wsparcia, kt6ry

okreSli czy tzasadnione jest takze objgcie wsparciem czlonk6w rodziny danego dziecka.

IV. Proces rekrutacji
L Zarekrutacjg do p.o.j"ktu odpowiada Realizatorw zakresie prowadzonychprzez siebie zadaf, na

zasadach okre(lonych we wniosku o dofinansowanie.

Z. Zal<tadasig rekrutacj g ci4gtqw trakcie funkcjonowania PWD polegaj4c4 na przyjmowaniu formularzy

w miesigcznych cyklach. Pierwszy cykl zostanie przeprowadzony we wrze6niu 2020r

3. Zaprocesrekrutacji odpowiedzialnabEdzie Kierownik GOPS oraz wychowawca.

4.Dokumentacja rekrutacyjna bgdzie dostgpna na stornie internetowej Wnioskodawcy

tomice.pli GOPS Tomice gops.tomice .pl orazw wersji papierowej w biurze projektu orazw samej PWD.

5.Spos6b rekrutacji jest dostosowany do potrzeb grupy docelowej,zposzanowaniem tajemnicy, dyskrecji

i godnogci kandydat6w , z zachowaniem zasady r6wnoSci plci i niedyskryminacji.

6. Przebieg procesu rekrutacj i:
1) Osoba zainteresowana tdzia\emw projekcie zobowi4zana jest do zlohenia dokumentacji

rekrutacyjnej, osobiScie lub zapo6rednictwem innych os6b wbiurze projektu lub w PWD

2) Dokumentacj g rekrutacyjn4 stanowi4

- Formularz zgloszeniowY



- O6wiadczenie uczestnika projektu o wyraZeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
- inne niezbgdne dokumenty np. orzeczenia opinie, zalwiadczenia, potwierdzaj4ce spelnienie

kryteri6w preferowanych

Po zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w projekcie bgdzie On zobowi4zany do podpisania takZe
- Deklaracji uczestnictwa
- Umowa uczestnictwa w projekcie

3) po zLoleniu dokumentacji rekrutacyjnej Komisja rekrutacyjna w skladzie kierownik plac6wki, oraz

wychowawca/specjalista. dokonuje weryfikacji potencjalnegouczestnika projektu pod wzglgdem

spelniania kryteri6w grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do os6b preferowanych do objgcia wsparciem,

4) w pierwszej kolejnoSci przyjmowane s? doprojektu osoby spelniaj4ce kyteria formalne i zaliczane do

grupy preferowanej do objgcia wsparciem wedle przyznanych punkt6w:

- dzieci lub rodziny zagrohone ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym - na podstawie zalwiadczenia z
GOPS/oSwi adczenia/ orzeczenia/ opinii - 3 pkt
- dzieci lub rodziny zagro2one ub6stwem lub wykluczeniem spol., doSwiadcz. wielokrotnego
wykluczenia spol. rozum. jako wykluczenie z powodu wigcej niZ jednej z przeslanek - na podstawie
za{w iadczenia z GOP S/o {w iadczenial or ze czenia/ op ini i - 4 pkt
- dziecko posiadaj4ce niepelnosprawnoSi o stopniu znacznym lub umiarkowanym - na podstawie
orzeczen- 4 pkt,
- dzieci z niepelnosprawno6ci4 sprzghonq, dzieci z zaburzeniem psychicznym w tym z
niepelnosprawnoSci4 intelektualn4 i calkowitymizaburzeniami rozwojowymi - na podstawie
orzeczenia/opinii - 4 pkt
- dzieci zrodzinkorzystaj4cych z Programu Operacyjnego Pomoc Z)'wnoSciowa - na podstawie
za{wiadczenia- 4 pkt
- osoby zrodzin lub Srodowisk zagrozonych ub6stwem lub wykluczeniem spolecznym w zwi4zktz
rewitalizacj4obszar6w zdegradowanych, o kt6rej mowa w Wylycznych w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnychnalata20I4-2020. - napodst, danych adresowych-4 pkt

Kryteria dodatkowe:
- dzieci z problemami wychowawczymi - na podstawie opinii poradni/wychowawcy -2 pkt
- dzieci z SPE, na podstawie opinii poradni/wychowawcy/pedagoga -2 pkt
- dzieci z rodzin, w kt6rych rodzice s4 bezrobotni - na podstawie o6wiadczenia - 1 pkt

S)Zakwalifrkowane do udziafu w projekcie zostan4 dzieci, kt6re otrzymalynajwigksz4 liczbgpunkt6w
tym samym spelniaj4 najwigksz4 ilo66 kryteri6w preferencyjnych

6) Punkty z poszczeg6lnych kryteri6w sumuj4 sig. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punkt6w

o kolejnoSci na liScie zakwalifikowanych do udzialu wprojekcie decyduje liczba punkt6w uzyskana

w kryterium b), a nastgpnie kolejno66 skladania formularzy.

Po zalnvalifikowaniu dziecka do projektu zostanie opracowany indywidualny plan wsparcia,
kt6ry okreSli talcie czy uzasadnione jest takie objgcie wsparciem czlonk6w rodziny dziecka.

Czlonkowie rcdzin (niekoniecznie tylko rodzice) lub opiekunowie bgd4 mogli uzyskad wsparcie

psychologiczne w ramach projektu. W zaleLnoici od syruacji dzieckairodziny mog4 byd wskazane

zajgcia indywidualne dla czlonk6w rodziny lub zajgciarazem z dzieckiem.

Wyloniony w ten spos6b czlonek rodziny/ opiekun dziecka bgdzie zobowi1zany do zloienia
dokument6w rekrutacyjnych :

- Formularz zgloszeniowy
- OSwiadczenie uczestnika projektu o wyrazeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

- Deklaracj i uczestnictwa

- Umowa uczestnictwa w projekcie



7)Kandydat, kt6ry spelnil kryterium grupy docelowej, aleze wzglgdu naWczerpanie sig limitumiejsc

nie zostal przyjety do projektu, bgdzie wpisany na listg rezerwow4. ZlisIy rezerwowej, w pierwszej

kolejno6ci przyjmowane bgd4 do projektu osoby preferowane do objgciawsparciem,kt6re otrzymaly

najwigksz4 sumaryczn4 iloSi punkt6w, kt6re potwierdz4 chg6 uczestnictwa w projekcie.

8) Dokumentacja zgloszeniowa nie podlega zwrotowi i bgdzie przechowyrvana w Biurze Projektu

V. Rodzaje wsparcia
1. Dlakuildego dziecka (dziecka i czlonka rodziny /opiekuna) zostanie opracowany Indywidualny Plan

Wsparcia

2. Katalog moZliwych do zrealizowania usfug na rzecz dzieci i mlodzieiry tczgszczaj4cej do PWD w
ramach projektu orazczlonk6w ich rodzin/ opiekuna:

Plac6wka wsnarcia dzienneeo. Tomice. ul. Florialiska 16

ZAJJ1CIADLADZIF.,CI;Liczbaucz: 38 dzieci( l6dz,22ch), z mozliwoSci4 rotacji dzieci i rekrutacja
uzupelniajqca. Jedno dziecko moLebrac udzialw kilku rodzajachzajgl zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami.
Zajqcia specj alistyczne :

1. logopedyczne indywid. 8 dzieci x2htyg. - cel pomoc dzieciom zwadami wymowy
2.poradn.psychologiczneindywid. t hxlyg,orazgrup.: 1 gr3hhyg,cel:pomocdzieciomzprobl.
W PWD jest zatrudniony zesp6l interdyscyplinarny specjalist6w zwyksztalceniem i do6w.min.l rok.
(specjaliSci).
Spos6b funkcjonowania plac6wki :

PWD Tomice ul. Floraifska 16 czynna od poniedzialku do pi4tku od 14.00 do 18.00

1. logopeda indyw, od poniedziatrku do czwartku po 4 godziny.
2. psycholog w pi4tek 4 godziny (zajgcia indywidualne i grupowe wymiennie).
Bgdzie to 2 specjalist6w ( logopeda i psycholog) a iloSi dzieci bgdzie zaleLna od potrzeb.

Plac6wka wsparcia dziennego. Tomice. ul. Dworska 9a

ZAJECIA DLA DZIECI: Liczba utworzonych miejsc: 19. Liczba ucz: 3 8 dzieci (l6dz,22ch), z

mo2liwo6ci4 rotacji dzieci i rekrutacja
uzlpelniajqca. Jedno dziecko moLebrad ludzial w kilku rodzajach zajg6 zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami. Zajgciarozwijaj4ce 4 kompetencje kluczowe realizowane w plac6wce: Bgd4 ksztalcone
kompetencje kluczowe, l4cznie 38 dzieci rozwinie swoje komp. kluczowe w 4 obszarach kompetencji
kluczowych
1. J. angielski,2 gr. xZhltyg.lqcznie objgtych zajEciami 38 dz. (I6dz,22ch)-rotacja;
2.Informatyka, 1 gr. x 2hhy g. l4cznie obj gtych zajgciami 3 8 dz. (l 6 d2,22 ch) - r otacja;
3 . Zajgcia z zakr esu umiej gtnoSc i :uczenia sig, 2 gr. x \hlty g;
4. Zajgcia ksztalcqce kompetencj e spoleczne i obyvatelsk ie, 2 gr. x lWE g.;

Realizacia zaied nrogramowych w PWD: 2v,rych.bgd4realizowalizaj dladzieci,4 godzin dziennie -
cel pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, gry i zabawy zespolowe, integracja dzieci, pomoc w
trudnoSciach w nauce.
W PWD jest zatrudn.zesp6l interdyscyplinarny specjalist6w z v,rykszt. i doSw.min. 1 rok. ( wychowawca
oraz instruktorzy I trenerzy rcalizuj4ce zajgcia rozwijaj4ce komp.kluczowe.
Wviazdy edukacyine dla dzieci: LWyjazd do Teatru w Krakowie - (\4cznie2v,ryjazdy,2}2} r: 15 dz.x
7 wyjazd oraz2022 r: 15 dzieci x I v,,yjazd.
SZKOLENIA DLA RODZICOW: Liczba uczest.: 25 rodz(2}K,5 M) WARSZTATY
PSYCHOEDUKACYJNE: wsparcie umiejgtno6ci rodziciel., opieki nad dzielmi th/m-c, indywidualne x
13 rodz. w 2020 r-2021 r, oraz 72 rodz. w 2022-2023 r. - cel: wzrost wiedzy i umiej,wzakr. opieki,
wspierania dziec|

Plac6wka wsparcia dzienneso. Woriniki ul. Wadowicka 133

ZA.WCIA DLA DZIECI: Liczba utworzonych miejsc:22. Liczba ucz: 44 dzieci (l8dz,26ch), z
mo2liwo6ci4 rotacji dzieci i rekrutacja tzapelniaj4ca. Jedno dziecko mohebradtdzial w kilku rodzajach
zajE6 zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Zajgciarozwijaj4ce 4 kompetencje kluczowe realizowane



w plac6wce: Bgd4 ksztalcone kompetencje kluczowe, lqcznie 44 dzieci rozwinie swoje komp. kluczowe
w 4 obszarach kompetencji kluczowych.
1. J. angielski,2 gr.x4Utyg.l4cznie 44 ucz. (78d2,26ch)-rotacja;
2.Informatyka,2 gr. xl WIyg. Lqcznie 44 ucz. (l8dz,26ch)-rotacja;
3. Zajgciazzakresu matematyki i nauk techn., 2 gr.x3h/tyg.;
4. Zajgciaksztalc4ce SwiadomoSd i ekspresjg kulturaln4, 2 gr. x lh/Wg;

Realizacja zajgd programowych w PWD: 2 v,rych. bgdzie realizowalo zaj. dla dzieci, 4 godzin dziennie
- cel pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, gry i zabawy zespolowe, integracja dzieci, pomoc w
trudno5ciach w nauce,
W PWD jest zatrudn. zesp6N interdyscyplinarny specjalist6w z Wkszt. i doSw.min.l rok. ( 2 wych. oraz
instruktorzy/ trenerzy realiztj1ce zajgcia rozwijaj4ce komp. kluczowe.
Zajgcia specj alistyczne :

1, logopedyczne- cel pomoc dzieciom zwadami wymowy, 2 gr x4 dziecix2htyg,
2. poradn. psychologiczne- cel: pomoc dzieciom z probl. psycholog. 2 gr x 5 dziecix I h tyg.
3. poradn. pedagogiczne- cel: pomoc dzieciom z probl, w nauce, 2 grx5 dzieci x t h tyg.
4. zaj. korek.-kompens: cel: pomoc dzieciom zprobl.wuczeniu siE.2 grx2h/tyg.2 grx4 dziecixlh
Ee.
Wyjazdy eduk. dla dzieci: L Wyjazd do Teatru w Krakowie - (t4cznie 2 wyjazdy,2020 r: 22 dz.x 7

wyjazd oraz2022 r:22 dziecix I v,,yjazd.
SZKOLENIA DLA RODZICOW: Liczba uczest.: 25 rodz.(2O K,5 M) WARSZTATY
PSYCHOEDUKACYJNE: wsparcie umiejgtno6ci rodziciel., opieki nad dziecmi th/m-c. indywidualne x
13 rodz. w 2020 r-2021 r, oraz 12 rodz. w 2022-2023 r.

VI Prawa i obowi4zki uczestnika

l.Rodzica / opiekuna dzieckazobowi2zuje sig do:

l)udostgpnienia danych osobowych niezbgdnych do wypelnienia obowi4zk6w sprawozdawczych;
2)podpisania umowy Uczestnictwa

3)korzystaniazvrybranych form wsparcia w ramach Indywidualnego Planu Wsparcia ;

4)udziata w badaniach ewaluacyjnych i monitoruj4cych prowadzonychprzezRealizatorajak i
zleconych przez lnstltlcj g Po 6redn iczqc4 ;

5)systematycznego, regularnego posylania dziecka do Plac6wki i udzialu przezniego w zajgciach

6)wsp6lpracy w zakresie sprawdzania postgp6w uczni6w, dopilnowania wykonaniaprzez dziecko
(dzieci) prac domowych,

7)regularnego korzysta4ia z zaproponowanych form wsparcia dla rodzic6w,
8)informowania o kuizdej zmianie danych osobowych/kontaktowych, kt6re zostaly podane w

Formularzu zgloszeniowym,
9)zapoznaniadzieci z niniejszym regulaminem i pomocy w jego przestrzeganiu,

l0) zNolenia pisemnego oSwiadczenia czy dziecko bEdzie samodzielnie wracai do domu z Plac6wki po

zakohczenit zajg6 czy teL bgdzie odbierane przez rodzicalopiekuna prawnego b4d2 inne
upowaZnioneosoby trzecie,
1 1) punktualnego odbierania dzieci po zakoficzeniu zajg6 w Plac6wce (dotyczy dzieci, kt6rych
rodzice/opiekunowie nie wyrazili zgody na samodzielny powr6t dziecka do domu),

l2)niezwNocznego poinformowania Kierownika lub WychowawcA o rezygnacji z pobytu w Plac6wce.

2. Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do:

1) udziatu w zaplanowanych formach wsparcia;

2) podmiotowego traktowania i poszanowania wlasnej godnoSci,

3) rozwijania swoich zainteresowari i uzdolnieri,

4) korzystania z pomocy podczas odrabiania lekcji,
5) bezpiecznego pobytr.r i ochrony przed wszelkimi przejawami agresji

3.Podczas zajg6w Plac6wce orazw czasie wycieczekwychowanek jestzobowi1zany do:

1)uznawania godno6ci i podmiotowo6ci innych os6b,

2)pr ze str ze gania zasad kultury w sp 6l2yc ia,



3 )wsp6lpracy w pro ces ie wychowani a pr zez uczestnictw o w zajqciach,

4)pomagania slabszym,

S)przestrzegania regulaminu Plac6wki,

6)dbatro6ci o wsp6lne dobra, tadiporz4dek, uczestniczeniaw pracach porz4dkowych,

7)ponoszenia odpowiedzialnoSci za wtasne postgpowanie,

8)przestrzeg ania zasadbezpieczefistwa w czasie zajg6 w Plac6wce jak i poza niq, zglaszania

uszkodzenia kaZdego sprzgtu

4Podczas zajglw Plac6wce orazw czasie wycieczek Wychowankom zabrania sig:

1) przynoszenia do Plac6wki przedmiot6w niebezpiecznych,

2) przynoszenia do Plac6wki przedmiot6w wartoSciowych (Plac6wka nie ponosi odpowiedzialno$ci

za ich ewentualne zgubienie/uszkodzenie),

3) korzystania w trakcie zajg6 z wlasnych telefon6w kom6rkowych i innych rtrz4dzeft

elektronicznych,

4) samowolnego opuszczania terenu Plac6wki w czasie trwaniazajg6,

5) uzlnvania wulgaryzm6w;

6) wchodzenia na zakazane strony internetowe -o tre(ciach demoralizuj 4cych

VII Zasady rezygnacji lub wykluczeniaz uczestnictwa w Projektu.

l.Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest mozliwa tylko w przypadku wyst4pienia wabnych

okolicznoSci,kt6re uniemozliwiajq dalszy tdzial w Proj ekcie'

2.Rezygnacjazudzia\lw projekcie musi miei formg pisemnego o6wiadczeniaizawieral pow6d

rezygnacji.Oswiadczenie naleLry dostarczy6 w ci4gu 7 dni od zaistnienia okoliczno6ci.

3 ,Uczestnik/Uczestniczkaprojektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie (skreSlenie z listy

uczestnik6w w przypadku:

- naruszenia postanowief niniejszego regulaminu;

- naruszenia regulamin6w innych podmiot6w realizuiqcych formy wsparcia;

- nieprzestrzeganiazasaduczestnictwa zawafichw niniejszym regulaminielub Umowie uczestnictwa.

Kazdy przypadek wymieniony w ust. 3. rozpatrywany jest indywidualnie.

4.Decyzjgo wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreSleniu zlisty uczestnik6w), podejmuje

Realizator.

S.Zakohczenie udzialu'w projekcie nastgpuje po zakohczeniu uczestnictwa w formie lub formach

wsparcia realizowanych w ramach zaplanowanej 6cie2ki. Za datg zakonczeniatdziaht w projekcie tznaje

sig dzieri udzielenia ostatniej formy wsparcia.

VIII. Postanowienia kofi cowe

1. Regulamin wchodzi w Zycie z dniem 15.09.2020 rokui obowiqztje przez czas trwania projektu.

2. Regulamin dostgpny jest w Plac6wce Wsparcia Dziennego oraz na stronie internetowej:

gops.tomice.pl

3. Realizator projektu pt.:,,Razem moiemy wigcej - utworzenie trzech plac6wek opiekuriczo-

specjalistycznych w Gminie Tomice" zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub

wprowadzenia dodatkowych postanowieri.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu naleiry do Realizatora projektu.
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