
 
 

 

 
 

 

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 16/2022 

Dyrektora Zespołu Żłobków w Tarnowie 
z dnia 25.07.2022r. 

 
 

REGULAMIN PROJEKTU 
„OD JUNIORA DO SENIORA” 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Regulamin projektu „OD JUNIORA DO SENIORA” określa zasady oraz szczegółowe 

warunki uczestnictwa w projekcie. 
2. Projekt jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata    

2014-2021 i jest przedsięwzięciem projektu „TARNÓW - NOWE SPOJRZENIE” 
realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny. 

3. Organizatorem projektu w całym okresie realizacji tj. od VI 2022 do VI 2023 jest Zespół 
Żłobków w Tarnowie z siedzibą w Tarnowie, przy ulicy Najświętszej Marii Panny 3. 

4. Miejscem realizacji projektu jest Miasto Tarnów. 
5. Koordynatorem projektu jest Dyrektor Zespołu Żłobków w Tarnowie. 
6. Ilekroć w regulaminie użyto określenia SENIOR rozumie się przez to każdą osobę powyżej 

55 roku życia, która jest gotowa do opieki nad dziećmi do lat 3. 
 

 
II. CEL PROJEKTU 

 
1. Celem głównym projektu jest pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi do lat 3. 
2. Narzędziem służącym do realizacji celu głównego jest stworzenie platformy-bazy osób 

chętnych do opieki nad dziećmi do lat 3.   
3. Celem dodatkowym projektu jest:  

a) aktywizacja osób starszych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu, 
b) umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy, 
c) stworzenie atrakcyjnej oferty dla najmłodszych, 
d) zachęcenie młodych osób do pozostawania w mieście Tarnów, w tym promocja miasta. 

4. Projekt realizowany jest z uwzględnieniem zapisów Załącznika nr 2 Standardy dostępności 
dla polityki spójności 2014 – 2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 
 

 
III. ADRESACI PROJEKTU 

 
1. Uczestnikami Projektu są mieszkańcy miasta Tarnowa: 

a) rodziny z dziećmi do lat 3, 
b) seniorzy z dobrym stanem zdrowia umożliwiającym opiekę nad dziećmi. 

2. W pierwszej kolejności zakwalifikowane do projektu zostaną dzieci uczęszczające do 
Zespołu Żłobków w Tarnowie. 



 
 

 

 
 

 

3. Maksymalna liczba seniorów uczestniczących w projekcie wynosi 15 i uzależniona jest 
od powierzchni sali wykorzystywanej w realizacji projektu. 
 
 
 

IV. CZAS TRWANIA PROJEKTU 
 

1. Projekt organizowany jest w okresie od VI 2022 do VI 2023. 
 
 

V. UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 
 

1. Przystąpienie do projektu jest nieodpłatne i dobrowolne. 
2. Uczestnicy (seniorzy, dzieci i ich rodzice) przystępują do projektu poprzez wypełnienie 

formularza rejestracyjnego, którego wzór stanowi odpowiednio Załącznik Nr 1 i 
Załącznik Nr 2 niniejszego Regulaminu. 

3. Brak akceptacji Regulaminu i udzielenia stosownych zgód na przetwarzanie danych 
Osobowych, zgodnej z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o 
ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), niezbędnych 
do realizacji Projektu spowoduje niezakwalifikowanie kandydata do udziału w projekcie. 

4. W przypadku podejrzenia, że Uczestnik zamieścił nieprawdziwe dane osobowe lub działa 
na niekorzyść Organizatora Projektu – Organizator zastrzega sobie prawo do 
wykluczenia takiego Uczestnika z Projektu. 

5. O osobach zakwalifikowanych do projektu koordynator informuje zainteresowane osoby 
osobiście, telefonicznie lub droga mailową. 
 

 
VI. REALIZACJA PROJEKTU-SENIORZY 

 
1. Rekrutacja: 
a) Seniorzy zainteresowani udziałem w projekcie zgłaszają swoja kandydaturę za pomocą 

formularza rejestracyjnego, który należy złożyć w siedzibie organizatora lub za pomocą 
poczty elektronicznej zzspzoz@interia.pl 

b) Z seniorami, którzy wypełnili formularz rejestracyjny oraz udzielili wymaganych zgód 
zostanie przeprowadzona przez Koordynatora projektu rozmowa kwalifikacyjna 

c) Seniorzy zakwalifikowani do projektu zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie o 
niekaralności (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed data złożenia). 
Koszt wydania zaświadczenia zostanie zwrócony przez organizatora projektu po jego 
dostarczeniu. 

d) Każdy senior biorący udział w projekcie zostanie sprawdzony w Rejestrze Sprawców 
Przestępstw na tle seksualnym i  nie wymaga to odrębnej zgody. 

e) Organizator skieruje seniorów zakwalifikowanych do projektu na kurs pierwszej pomocy 
f) W przypadku większej ilości kandydatów zostanie utworzona lista rezerwowa z 

zachowaniem kolejności zgłoszeń oraz pierwszeństwa przyjęć. 
g) W przypadku rezygnacji uczestnika, jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy 

rezerwowej. 



 
 

 

 
 

 

2. Spotkanie szkoleniowe: 
a) Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są do wzięcia udziału w 

szkoleniu z zakresu, min. bezpieczeństwa i higieny podczas opieki nad dziećmi, podstaw 
psychologii i pedagogiki wychowawczej, pielęgnacji dziecka oraz podstawowych metod 
pracy z małym dzieckiem. 

b) Udział w spotkaniu jest obowiązkowy i zostaje potwierdzony zaświadczeniem o odbyciu 
szkolenia. 

3. Spotkania integracyjne: 
a) Dla seniorów zostaną zorganizowane spotkania integracyjne, których celem jest 

nawiązanie wzajemnych kontaktów i pozytywnych relacji. 
b) W projekcie przewiduje się także spotkania integracyjne z udziałem dzieci i rodziców, 

które będą służyć lepszemu poznaniu się i wzmacnianiu więzi a przede wszystkim 
integracji międzypokoleniowej.  

4. Spotkania comiesięczne  
a) Raz w miesiącu Koordynator organizuje spotkania w formie warsztatowej, w których w 

miarę możliwości będą mogli korzystać także rodzice  z dziećmi zakwalifikowanymi do 
projektu.  

5. Realizacja docelowa: 
a) Przedstawienie szczegółowych zasad działania platformy wykorzystywanej do realizacji 

projektu wszystkim uczestnikom 
b) Seniorzy biorący udział w projekcie OD JUNIORA DO SENIORA, którzy  odbędą 

obowiązkowe szkolenia oraz będą uczestniczyć w co najmniej 50% w organizowanych 
comiesięcznych spotkaniach otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie, co 
stanowić będzie  dodatkowy atut w samodzielnej opiece nad dziećmi. Obecność na 
spotkaniach potwierdzana będzie poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

c) Z samej platformy mogą korzystać także osoby nie biorące udział w szkoleniach, które 
złożą w siedzibie organizatora lub za pomocą poczty elektronicznej zzspzoz@interia.pl 
formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 

VII. REALIZACJA PROJEKTU- DZIECI I RODZICE 
 

1. Projekt  skierowany jest dla dzieci do lat 3. 
2. Zapisy dzieci do projektu dokonują rodzice/prawni opiekunowie poprzez złożenie 

Formularza Rejestracyjnego stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu w 
siedzibie organizatora, w żłobku  wchodzącego w skład Zespołu Żłobków  lub pocztą 
elektroniczną na adres zzspzoz@interia.pl. 

3. W przypadku większej ilości kandydatów zostanie utworzona lista rezerwowa z 
zachowaniem kolejności zgłoszeń oraz pierwszeństwa przyjęć. 

4. Dzieci wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami mogą brać udział w spotkaniach 
comiesięcznych organizowanych na terenie Żłobka Nr 6 w Tarnowie przy ul. Pracy 4c. 
Zajęcia będą odbywać się godzinach popołudniowych (ok.1-2h)i będą prowadzone w 
większości w formie warsztatowej. O dokładnych  terminach wszyscy uczestnicy 
projektu będą informowani przed  zaplanowanymi spotkaniami. 

5. W projekcie przewiduje się także inne spotkania integracyjne z udziałem dzieci i 
rodziców, które będą służyć lepszemu poznaniu się i wzmacnianiu więzi a przede 
wszystkim integracji międzypokoleniowej.  

mailto:zzspzoz@interia.pl


 
 

 

 
 

 

6. Liczba dzieci i rodziców biorących udział w spotkaniach przewidzianych w projekcie 
będzie ustalana każdorazowo i uzależniona jest od warunków lokalowych. 

7. W spotkaniach mogą brać udział tylko dzieci ze swoimi rodzicami/opiekunami 
prawnymi. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki 
rodzica/prawnego opiekuna. 

9. Po uruchomieniu platformy rodzice/prawni opiekunowie dziecka zostaną  zaznajomieni z 
zasadami jej działania i nabędą możliwość korzystania z niej. 
 

 
VIII. ZASADY OGÓLNE REALIZACJI PROJEKTU 

 
1. Podczas spotkań Koordynator zapewnia wodę oraz materiały niezbędne do realizacji 

projektu. 
2. Za świadczone w ramach projektu usługi nie jest pobierana opłata. 
3. Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy seniorami a rodzicami, w tym ewentualną 

formę zatrudnienia, ustalają indywidualnie zainteresowane Strony. 
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za działania i zaniechania osób biorących 

udział w projekcie. Projekt polega na stworzeniu platformy-bazy osób chętnych do opieki 
nad dziećmi, w związku z tym odpowiedzialność Organizatora ogranicza się wyłącznie 
do zapewnienia sprawnego funkcjonowania platformy przez cały okres realizacji projektu  
wskazany w rozdziale IV Regulaminu oraz do wykonania czynności przypisanych 
Organizatorowi niniejszym Regulaminem. 

5. Organizator wydaje Seniorom poświadczenie o uczestnictwie w Projekcie i stworzeniu 
możliwości nabycia umiejętności niezbędnych w opiece nad dziećmi do lat 3 zgodnie z 
zapisami zawartymi w rozdz. VI pkt5b niniejszego Regulaminu. 

6. Aktualne informacje dotyczące projektu zamieszczone będą na stronie internetowej 
www.zlobki.tarnow.pl 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników projektu w 
przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu lub zasad współżycia społecznego. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualna wersja regulaminu 
dostępna jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.zlobki.tarnow.pl 

9. W sprawach nieuregulowanych regulaminem lub spornych decyzję podejmuje 
koordynator projektu.  
 
 

IX. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Zespół Żłobków w Tarnowie z 
siedzibą w Tarnowie ul. Najświętszej Marii Panny 3 

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem tel.146217172 lub adresem 
email: zzspzoz@interia.pl 

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji Projektu tj. w celu 
wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o 
ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

http://www.zlobki.tarnow.pl/


 
 

 

 
 

 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas realizacji Projektu. 
5. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania. 

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uczestnik ma 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w 
projekcie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

 

Załącznik 1 
 

 
FORMULARZ REJESTRACYJNY  do projektu OD JUNIORA DO SENIORA 

dla Seniora* 
 
*za seniora rozumie się każdą osobę dorosłą zamieszkałą na terenie miasta Tarnowa, z dobrym stanem, zdrowia 
umożliwiającym opiekę nad dziećmi do lat 3 
 
 
 
 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Pesel  

Data urodzenia  

Telefon kontaktowy  

Adres email  

 
 
Ja niżej podpisana/y: 
 
 
              Deklaruję uczestnictwo w projekcie od JUNIORA DO SENIORA działającego w 
strukturze Zespołu Żłobków w Tarnowie.  
 
 
            Deklaruję chęć udziału w spotkaniach organizowanych w ramach projektu oraz 
aktywnego udziału w działaniach i inicjatywach podejmowanych przez organizatora w celu 
uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie  w projekcie. Zostałem/am poinformowany/a, że 
warunkiem otrzymania zaświadczenia jest odbycie obowiązkowych szkoleń oraz co najmniej 
50/% obecność na zajęciach. 
 
 
             Deklaruję chęć zapisania się do platformy, która stanowić będzie bazę osób, które są 
gotowe do opieki nad dziećmi do lat 3. 
 
 
             Deklaruję, że z mojej wiedzy brak jest przeciwskazań zdrowotnych do udziału w 
zajęciach oraz/lub opieki nad dziećmi do lat 3. 



 
 

 

 
 

 

 
 
            Oświadczam, że zapoznałem/am się  z treścią regulaminu projektu i  akceptuje jego 
zapisy. 
 
 
             Oświadczam, że wszystkie wprowadzone dane są zgodne z prawdą i deklaruję się do 
informowania organizatora projektu o ich zmianach. 
 
 
            Wyrażam zgodę na  wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych i 
informacyjnych oraz przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu w 
trakcie realizacji projektu oraz do 1 roku od jego zakończenia. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                     

………...................................................................... 
                                    data  i czytelny podpis                              

 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Żłobków w Tarnowie 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: zzspzoz@interia.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu OD JUNIORA DO SENIORA. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji  projektu, a następnie przez czas 
wymagany przepisami archiwizacyjnymi lub do czasu cofnięcia zgody. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych. 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia. 

 



 
 

 

 
 

 

Załącznik 2 
 

FORMULARZ REJESTRACYJNY  do projektu OD JUNIORA DO SENIORA 
dla dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów 

 
 

 
Imię i nazwisko dziecka  

Adres zamieszkania  

Pesel  

Czy dziecko uczęszcza do 
żłobka wchodzącego w 

skład Zespołu Żłobków w 
Tarnowie? 

 

                Tak, Nr Żłobka …..                        Nie 

Imię i nazwisko 
rodzica/prawnego opiekuna 

 

Telefon kontaktowy  

Adres email  

 
 
 
Ja niżej podpisana/y: 
 
 
              Deklaruję uczestnictwo w projekcie od JUNIORA DO SENIORA działającego w 
strukturze Zespołu Żłobków w Tarnowie.  
 
 
            Deklaruję chęć udziału w spotkaniach organizowanych w ramach projektu oraz 
aktywnego udziału w działaniach i inicjatywach podejmowanych przez organizatora w miarę 
posiadanych wolnych miejsc. 
 
 
             Deklaruję chęć zapisania się do platformy, która stanowić będzie bazę osób, które są 
gotowe do opieki nad dziećmi do lat 3. 
 
 
            Oświadczam, że zapoznałem/am się  z treścią regulaminu projektu i  akceptuje jego 
zapisy. 
 



 
 

 

 
 

 

 
             Oświadczam, że wszystkie wprowadzone dane są zgodne z prawdą i deklaruję się do 
informowania organizatora projektu o ich zmianach. 
 
 
            Wyrażam zgodę na  wykorzystanie mojego wizerunku oraz mojego dziecka  w 
materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz przetwarzania danych osobowych niezbędnych 
do realizacji projektu w trakcie realizacji projektu oraz do 1 roku od jego zakończenia 
 
 

 
 
 
                                                                                                     

……........................................................................ 
                    data  i czytelny podpis  rodzica/prawnego opiekuna                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Żłobków w Tarnowie 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: zzspzoz@interia.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu OD JUNIORA DO SENIORA. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji  projektu, a następnie przez czas 
wymagany przepisami archiwizacyjnymi lub do czasu cofnięcia zgody. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych. 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia. 
 


