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REGULAMIN REKRUTA

 „Zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień HPV dla 2178 dziewcząt z obszaru subregionu 
szczecińskiego oraz wzrost wiedzy na temat 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 

1. Projekt – Projekt pt. „Zwiększenie dostępności do bezpłat
subregionu szczecińskiego oraz wzrost wiedzy na temat profilaktyki i zagrożeń wynikających z zakażeń wirusem 
HPV” 
2. Projektodawca – NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej 
3. Uczestnik Projektu (UP) – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszym Regulaminie. 
4. Biuro Projektu – NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej 
71-521 Szczecin, sekretariat Przychodni
5. Dane osobowe UP - dane osobowe Uczestników Projektu w rozumieniu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781
6. Szczepionka – 9- walentna szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
 

1. Projekt „Zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień HPV dla 2178 dziewcząt z obszaru subregionu 
szczecińskiego oraz wzrost wiedzy na temat profilaktyki i zagrożeń wynikających z zakażeń wirusem HPV
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014
społeczne, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z 
niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i 
zapobieganiem COVID-19. 
2. Projekt jest realizowany w okresie od 
3. Projekt realizowany jest na terenie
goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin
4. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020”, 
zasad niedyskryminacji i równości szans. 

1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa określa zasady przeprowadzania rekrutacji i udziału UP w Projekcie.
2. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków uczestnictwa i rekrutacji w projekcie oraz praw i 
obowiązków UP. 
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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień HPV dla 2178 dziewcząt z obszaru subregionu 

szczecińskiego oraz wzrost wiedzy na temat profilaktyki i zagrożeń wynikających z zakażeń wirusem HPV
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
§ 1   

Definicje stosowane w Regulaminie 
Zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień HPV dla 2178 dziewcząt z obszaru 

subregionu szczecińskiego oraz wzrost wiedzy na temat profilaktyki i zagrożeń wynikających z zakażeń wirusem 

Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J. 
osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi 

Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J. ul. bł. Wincentego Kadłubka 10
czecin, sekretariat Przychodni, telefon 91 4226699, e-mail: hpv@przychodnie

dane osobowe Uczestników Projektu w rozumieniu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.). 
walentna szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

§ 2 
Informacje ogólne 

Zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień HPV dla 2178 dziewcząt z obszaru subregionu 
st wiedzy na temat profilaktyki i zagrożeń wynikających z zakażeń wirusem HPV

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej V
7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z 

niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i 

okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r. 
erenie subregionu szczecińskiego obejmującego powiaty: gryficki, kamieński, 

goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin.  
4. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

2020”, Projektodawca podejmuje w projekcie działania mające na celu stosowanie 
zasad niedyskryminacji i równości szans.  

§ 3 
Przepisy ogólne 

1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa określa zasady przeprowadzania rekrutacji i udziału UP w Projekcie.
ulaminu jest określenie warunków uczestnictwa i rekrutacji w projekcie oraz praw i 
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temat profilaktyki i zagrożeń wynikających z zakażeń wirusem HPV”  
Programu Operacyjnego  

1 
bł. Wincentego Kadłubka 10-11 

 

CJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
Zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień HPV dla 2178 dziewcząt z obszaru subregionu 

profilaktyki i zagrożeń wynikających z zakażeń wirusem HPV” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

nych szczepień HPV dla 2178 dziewcząt z obszaru 
subregionu szczecińskiego oraz wzrost wiedzy na temat profilaktyki i zagrożeń wynikających z zakażeń wirusem 

osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi  

Sp. J. ul. bł. Wincentego Kadłubka 10-11 
@przychodnie-fabian.pl 

dane osobowe Uczestników Projektu w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

10 maja 2018 r. o ochronie danych 

walentna szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) Gardasil9  

Zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień HPV dla 2178 dziewcząt z obszaru subregionu 
st wiedzy na temat profilaktyki i zagrożeń wynikających z zakażeń wirusem HPV” jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny 
w ramach osi priorytetowej VII Włączenie 

7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z 
niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i 

powiaty: gryficki, kamieński, 

4. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „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 

Projektodawca podejmuje w projekcie działania mające na celu stosowanie 

1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa określa zasady przeprowadzania rekrutacji i udziału UP w Projekcie. 
ulaminu jest określenie warunków uczestnictwa i rekrutacji w projekcie oraz praw i 
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3. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu 
i może rozpocząć udział w Projekcie po uprz

1. Projekt zakłada zaszczepienie 2178 
2. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie
powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, M. Świnoujście, M. Szczecin.
3. Warunkiem udziału w szczepieniu jest:

• brak przeciwwskazań zdrowotnych

• świadoma, pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka

Wsparcie realizowane
1. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
2. W ramach Projektu UP skorzystają z następującej 
a) konsultacja lekarska -kwalifikacja lekarska uczestnika do szczepienia
b) edukacja zdrowotna; 
c) pełen (dwudawkowy) schemat szczepienia
3. W ramach projektu Uczestnikowi Projektu
a) pokrycie kosztów konsultacji lekarskiej
b) pokrycie kosztów edukacji zdrowotnej
c) pokrycie kosztów dwóch dawek szczepionki
d) zwrot kosztów dojazdu do miejsca konsultacji/ edukacji i wykonywania szczepień
jednego rodzica/ opiekuna prawnego. 
4. Konsultacje lekarskie/ edukacja zdrowotna/ s
Powiat Miasto Szczecin: 
• NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian przy ulicy
• NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian przy ulicy 
Powiat Police: 
• "Polvita" Sp. z o.o., ul. Siedlecka 2a w Policach
•  AKADEMIA ZDROWIA. Przychodnia Medycyny Rodzinnej S.C.. Żuliński Wojciech, Aneta, Jakub, Przecław 58;
Powiat Goleniów: 
• NZOZ "Polmed - Przychodnia" Sp. z o.o., ul. Pocztowa 43 w Goleniowie
• NZOZ Baby - Med Czura; Śliwka Spółka Partnerska Lekarzy, ul. Tade
Powiat Gryfice: 
• ZOZ "Mil - Med", ul. Dworcowa 21/1 w Gryficach
• "Eskulap II" S.C. Zofia Wagner; Magdalena Malik, ul. Kamieniecka 14a w Trzebiatowie
Powiat Kamień Pomorski: 
• Niepubliczny Pediatryczny ZOZ "Magnus", ul. K
• NZOZ Vita S.C., ul. Gryfitów 8c w Wolinie
Powiat Miasto Świnoujście: 
• S.C. "Nova Med" Halina Winnicka 
Bednarek, ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu
• Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna" lekarz Małgorzata Walerian i partnerzy ul. Dąbrowskiego 4 72
600 w Świnoujściu. 
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3. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu 
i może rozpocząć udział w Projekcie po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.

§ 4 
Uczestnicy Projektu 

zaszczepienie 2178 dziewcząt.  
mogą być wyłącznie dziewczęta urodzone w latach 2009

powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, M. Świnoujście, M. Szczecin. 
3. Warunkiem udziału w szczepieniu jest: 

brak przeciwwskazań zdrowotnych 

świadoma, pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.  
§ 5 

Wsparcie realizowane w ramach Projektu 
.  

UP skorzystają z następującej formy wsparcia: 
kwalifikacja lekarska uczestnika do szczepienia;  

zepienia. 
Uczestnikowi Projektu przysługuje: 

konsultacji lekarskiej; 
edukacji zdrowotnej; 

szczepionki; 
do miejsca konsultacji/ edukacji i wykonywania szczepień

jednego rodzica/ opiekuna prawnego.  
Konsultacje lekarskie/ edukacja zdrowotna/ szczepienia będą wykonywane w następujących lokalizacjach:

Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian przy ulicy bł. W.  Kadłubka 10-11 w Szczecinie. 
• NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian przy ulicy F. Chopina 22 w Szczecinie. 

• "Polvita" Sp. z o.o., ul. Siedlecka 2a w Policach 
AKADEMIA ZDROWIA. Przychodnia Medycyny Rodzinnej S.C.. Żuliński Wojciech, Aneta, Jakub, Przecław 58;

Przychodnia" Sp. z o.o., ul. Pocztowa 43 w Goleniowie 
Med Czura; Śliwka Spółka Partnerska Lekarzy, ul. Tadeusza Kościuszki 36 w Nowogardzie 

Med", ul. Dworcowa 21/1 w Gryficach 
• "Eskulap II" S.C. Zofia Wagner; Magdalena Malik, ul. Kamieniecka 14a w Trzebiatowie

• Niepubliczny Pediatryczny ZOZ "Magnus", ul. Kopernika 26 w Kamieniu Pomorskim  
• NZOZ Vita S.C., ul. Gryfitów 8c w Wolinie 

• S.C. "Nova Med" Halina Winnicka - Bociąga; Ewa Stelmach - Kolanek; Anna Koper 
Bednarek, ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu 

Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna" lekarz Małgorzata Walerian i partnerzy ul. Dąbrowskiego 4 72
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3. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu  
edniej akceptacji wszystkich jego postanowień. 

w latach 2009, 2010 i 2011 zamieszkując 

do miejsca konsultacji/ edukacji i wykonywania szczepień i z powrotem dla UP oraz 

zczepienia będą wykonywane w następujących lokalizacjach: 

11 w Szczecinie.  
Chopina 22 w Szczecinie.  

AKADEMIA ZDROWIA. Przychodnia Medycyny Rodzinnej S.C.. Żuliński Wojciech, Aneta, Jakub, Przecław 58; 

usza Kościuszki 36 w Nowogardzie  

• "Eskulap II" S.C. Zofia Wagner; Magdalena Malik, ul. Kamieniecka 14a w Trzebiatowie 

 

Kolanek; Anna Koper - Feliks; Joanna Seńków – 

Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna" lekarz Małgorzata Walerian i partnerzy ul. Dąbrowskiego 4 72-
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5. Uczestnik projektu ma prawo wyboru miejsca udzielenia wsparcia
telefonicznym.  
 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, jawności i 
przejrzystości. 
2. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie 
goleniowski, policki, M. Świnoujście, M. Szczecin.
3. Rekrutacja prowadzona będzie w 
Projektu wymaganej liczby 2178 dziewcz
4. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane bę
a) osobiście w Biurze Projektu: ul. bł. Wincentego Kadłubka 1
wskazanym w § 5 ust. 4 miejscu, w którym będzie udziel
b) telefonicznie pod numerem: 518
podpisany formularz rekrutacyjny należy 
c) e-mailem na adres: hpv@przychodnie
podpisany formularz rekrutacyjny należy dostarczyć bezpośrednio przed szczepieniem
6. Jeśli dokumenty rekrutacyjne nie zostaną dostarczone bezpośrednio przed szczepieniem, szczepienie nie 
zostanie podane.  
7. Dokumenty rekrutacyjne są dostęp
8. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny.
9. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne opatrzone datą 
podpisem rodzica/ opiekuna prawnego uczestniczki projektu. 
10. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, 
akceptacja jego warunków oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych zgodnych ze wzorem stanowi
załącznik do Regulaminu. 
11. W przypadku zgłoszenia telefonicznego lub poprzez e
złożenia prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego, spełniającego kryteria rekrutacji. 
data i godzina przyjęcia papierowego formularza rekrutacyjnego.   
 
11. Kryteria rekrutacji: 
a) kryteria formalne (dopuszczające do projektu)
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:

• dziewczęta urodzone w latach 2009
goleniowski, policki, M. Świnoujście, M. Szczecin

 
12. Kryteria wyłączenia z Projektu: 
a) uczestnictwo w innym programie polityki zdrowotnej związanym ze szczepieniami przeciw HPV realizowanym 
na terenie województwa zachodniopomorskiego,
b) wcześniejsze zaszczepienie przeciw HPV (nie dopuszcza się uzupełnienia w Projekcie szczepień uprzednio 
rozpoczętych, np. finansowanych z innych programów),
c) stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne,
d) brak zgody rodzica/ opiekuna prawnego.
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5. Uczestnik projektu ma prawo wyboru miejsca udzielenia wsparcia i zgłasza wybór przy zgłoszeniu 

§ 6 
Rekrutacja Uczestników 

będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, jawności i 

2. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie subregionu szczecińskiego, obejmujące powiaty: 
ski, policki, M. Świnoujście, M. Szczecin. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły i będzie trwała od 01.09.2021 do 
Projektu wymaganej liczby 2178 dziewcząt.   

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą: 
bł. Wincentego Kadłubka 10-11, 71-521 Szczecin, pok. 32

wskazanym w § 5 ust. 4 miejscu, w którym będzie udzielone wsparcie.  
518 636 205 z koniecznością podania wybranego miejsca szczepienia, a 
należy dostarczyć bezpośrednio przed szczepieniem

hpv@przychodnie-fabian.pl z koniecznością podania wybranego miejsca 
podpisany formularz rekrutacyjny należy dostarczyć bezpośrednio przed szczepieniem
6. Jeśli dokumenty rekrutacyjne nie zostaną dostarczone bezpośrednio przed szczepieniem, szczepienie nie 

. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektodawcy.
należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny. 

Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne opatrzone datą 
podpisem rodzica/ opiekuna prawnego uczestniczki projektu.  

. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, 
akceptacja jego warunków oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych zgodnych ze wzorem stanowi

11. W przypadku zgłoszenia telefonicznego lub poprzez e-mail, datą zakwalifikowania do projektu jest data 
złożenia prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego, spełniającego kryteria rekrutacji. 

dzina przyjęcia papierowego formularza rekrutacyjnego.    

kryteria formalne (dopuszczające do projektu) 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie: 

urodzone w latach 2009, 2010 i 2011 zamieszkując powiaty: gryficki, ka
goleniowski, policki, M. Świnoujście, M. Szczecin. 

a) uczestnictwo w innym programie polityki zdrowotnej związanym ze szczepieniami przeciw HPV realizowanym 
na terenie województwa zachodniopomorskiego, 

niejsze zaszczepienie przeciw HPV (nie dopuszcza się uzupełnienia w Projekcie szczepień uprzednio 
rozpoczętych, np. finansowanych z innych programów), 
c) stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne, 
d) brak zgody rodzica/ opiekuna prawnego. 
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zgłasza wybór przy zgłoszeniu 

będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, jawności i 

subregionu szczecińskiego, obejmujące powiaty: gryficki, kamieński, 

do momentu zgłoszenia się do 

521 Szczecin, pok. 32 lub w jakimkolwiek 

wybranego miejsca szczepienia, a 
bezpośrednio przed szczepieniem.  

z koniecznością podania wybranego miejsca szczepienia, a 
podpisany formularz rekrutacyjny należy dostarczyć bezpośrednio przed szczepieniem 
6. Jeśli dokumenty rekrutacyjne nie zostaną dostarczone bezpośrednio przed szczepieniem, szczepienie nie 

onie internetowej Projektodawcy. 

Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne opatrzone datą 

. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, 
akceptacja jego warunków oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych zgodnych ze wzorem stanowiącym 

mail, datą zakwalifikowania do projektu jest data 
złożenia prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego, spełniającego kryteria rekrutacji. Decydująca jest 

zamieszkując powiaty: gryficki, kamieński, 

a) uczestnictwo w innym programie polityki zdrowotnej związanym ze szczepieniami przeciw HPV realizowanym 

niejsze zaszczepienie przeciw HPV (nie dopuszcza się uzupełnienia w Projekcie szczepień uprzednio 
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13. Do projektu będą zakwalifikowane osoby
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria formalne, zostaną wpisane 
na listę rezerwową. 
14. O wyznaczonym terminie konsul
telefonicznie po ustaleniu harmonogramu szczepień minimum 7 dni przed terminem szczepienia
15. W przypadku rezygnacji któregoś z UP istnieje możliwość uzupełnienia grupy o osobę z li
 

Uczestnik Projektu w momencie zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązany jest do:
1. Uczestnictwa w zaplanowanych for
2. Wypełnienie ankiety (uczestniczki wraz z ro
przed oraz po podaniu szczepienia.  
3. Bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w 
Projekcie. 
4. Natychmiastowego informowania Projektodawcy 
wpisanych w formularzu rekrutacyjnym
5. Uczestnik projektu oraz rodzic/ 0
związanych z realizacją projektu w formie e

1. Zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania konsultacji lekarskiej/ edukacji zdrowotnej/ szczepienia 
otrzymać każdy uczestnik oraz jego

2. Podstawą dofinansowania kosztów dojazdu i powrotu są następujące dokumenty:
autobusowe i inne komunikacji zbiorowej, na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania 
i z powrotem – na bilecie należy napisać imię i nazwisko uczestni
zastrzeżeniem, że w przypadku podróżowania I klasą PKP
biletu II klasy pociągu. Cenę ustala się na podstawie ogólnie dostępnych cenników PKP.

Procedura 
1. Poniesione wydatki UP rozliczają poprzez dostarczenie do Biura projektu podpisanej „Karty rozliczeniowej 
uczestnika projektu” (Załącznik nr 1) wraz z dokumentami, o których mowa w § 
pisemnymi wyjaśnieniami i oświadczeniami, jeżeli są wymagane do rozliczenia wydatku.
2. Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie 
przedmiotem projektu.  
3. „Kartę rozliczeniową uczestnika” należy wysłać listem poleconym
dostarczyć osobiście w terminie do 14 dni od 
4. Rozliczenie dofinansowania przesłanego przez 
UP prześle wraz z dokumentacją rozliczeniową
5. Projektodawca w terminie do 30 dni roboczych od dnia wpływu do 
dokumentacji rozliczeniowej uczestnika dokonuje refundacji poniesion
wskazany w „Karcie rozliczeniowej uczestnika”, z zastrzeżeniem, że możliwe jest dokonanie refundacji w terminie 
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będą zakwalifikowane osoby spełniające kryteria formalne, które złożą kompletne dokumenty
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria formalne, zostaną wpisane 

O wyznaczonym terminie konsultacji lekarskiej/ edukacji zdrowotnej/ szczepienia UP będą informowani 
po ustaleniu harmonogramu szczepień minimum 7 dni przed terminem szczepienia

. W przypadku rezygnacji któregoś z UP istnieje możliwość uzupełnienia grupy o osobę z li

§ 7 
Obowiązki Uczestnika Projektu 

Uczestnik Projektu w momencie zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązany jest do:
czestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia wskazanych w § 5.  

uczestniczki wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi) sprawdzającej poziom wiedzy

. Bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w 

. Natychmiastowego informowania Projektodawcy o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych 
ych w formularzu rekrutacyjnym. 

/ 0piekun prawny ma prawo zgłaszania do Projektodawcy wszelkich uwag 
w formie e-mailowej na adres hpv@przychodnie-fabian.pl.

 
§ 8 

Zasady zwrotu kosztów za dojazd 

do miejsca odbywania konsultacji lekarskiej/ edukacji zdrowotnej/ szczepienia 
jego jeden rodzic/ opiekun prawny.  

dofinansowania kosztów dojazdu i powrotu są następujące dokumenty:
autobusowe i inne komunikacji zbiorowej, na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania 

na bilecie należy napisać imię i nazwisko uczestnika oraz rodzica/ opiekuna prawnego
zastrzeżeniem, że w przypadku podróżowania I klasą PKP, koszt podróży refunduje się do wysokości ceny 
biletu II klasy pociągu. Cenę ustala się na podstawie ogólnie dostępnych cenników PKP.

 
§ 9 

Procedura rozliczania wydatków za dojazd 
rozliczają poprzez dostarczenie do Biura projektu podpisanej „Karty rozliczeniowej 

” (Załącznik nr 1) wraz z dokumentami, o których mowa w § 8 oraz wszelkimi dodatkowymi, 
pisemnymi wyjaśnieniami i oświadczeniami, jeżeli są wymagane do rozliczenia wydatku.
2. Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie UP, któremu udzielone zostało świadczenie medyczne będące 

iową uczestnika” należy wysłać listem poleconym (termin liczony od dnia nadania przesyłki)
o 14 dni od podania szczepienia.  

Rozliczenie dofinansowania przesłanego przez UP po terminie wskazanym w ust. 3 możliwe jest
liczeniową pisemne uzasadnienie.  

w terminie do 30 dni roboczych od dnia wpływu do Biura projektu 
dokumentacji rozliczeniowej uczestnika dokonuje refundacji poniesionych wydatków na rachunek bankowy 
wskazany w „Karcie rozliczeniowej uczestnika”, z zastrzeżeniem, że możliwe jest dokonanie refundacji w terminie 
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spełniające kryteria formalne, które złożą kompletne dokumenty. 
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria formalne, zostaną wpisane 

tacji lekarskiej/ edukacji zdrowotnej/ szczepienia UP będą informowani 
po ustaleniu harmonogramu szczepień minimum 7 dni przed terminem szczepienia.   

. W przypadku rezygnacji któregoś z UP istnieje możliwość uzupełnienia grupy o osobę z listy rezerwowej. 

Uczestnik Projektu w momencie zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązany jest do: 

sprawdzającej poziom wiedzy 

. Bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w 

o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych 

ma prawo zgłaszania do Projektodawcy wszelkich uwag 
fabian.pl. 

do miejsca odbywania konsultacji lekarskiej/ edukacji zdrowotnej/ szczepienia może 

dofinansowania kosztów dojazdu i powrotu są następujące dokumenty: bilety kolejowe, 
autobusowe i inne komunikacji zbiorowej, na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szczepienia 

oraz rodzica/ opiekuna prawnego, z 
koszt podróży refunduje się do wysokości ceny 

biletu II klasy pociągu. Cenę ustala się na podstawie ogólnie dostępnych cenników PKP. 

rozliczają poprzez dostarczenie do Biura projektu podpisanej „Karty rozliczeniowej 
oraz wszelkimi dodatkowymi, 

pisemnymi wyjaśnieniami i oświadczeniami, jeżeli są wymagane do rozliczenia wydatku. 
emu udzielone zostało świadczenie medyczne będące 

(termin liczony od dnia nadania przesyłki) lub 

po terminie wskazanym w ust. 3 możliwe jest wyłącznie, gdy 

Biura projektu kompletnej i poprawnej 
ych wydatków na rachunek bankowy 

wskazany w „Karcie rozliczeniowej uczestnika”, z zastrzeżeniem, że możliwe jest dokonanie refundacji w terminie 
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dłuższym, w szczególności w przypadku opóźnień w otrzymaniu środk
nie dokonuje operacji gotówkowych. 
6. Projektodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu poniesionych kosztów w 
rozliczeniowa uczestnika” nie została podpisana przez
7. Uczestnik jest informowany o odmowie
mail. 

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie 
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
2. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z 
uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia 
określonych zmian ze strony Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej).
3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa Uczestników Projektu 
Projekcie, zostaną oni indywidualnie poinformowani przez Projektodawcę telefonicznie lu
poczty elektronicznej. Projektodawca zamieści również odpowiednie inf
4. Aktualna treść Regulaminu Uczestnictwa dostępna jest w Biurze Projektu, stronie internetowej Projektodawcy i 
stronie projektu. 
 
Załączniki: 
1. Formularz kwalifikacyjny oraz kwestionariusz osobowy do projektu
2. Karta rozliczeniowa uczestnika. 
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dłuższym, w szczególności w przypadku opóźnień w otrzymaniu środków na realizację projektu
 

zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu poniesionych kosztów w 
rozliczeniowa uczestnika” nie została podpisana przez rodzica/ opiekuna prawnego  

Uczestnik jest informowany o odmowie refundacji poniesionych wydatków na podany w zgłoszeniu adres 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 
2. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z 
uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia 

mian ze strony Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej). 
3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa Uczestników Projektu 
Projekcie, zostaną oni indywidualnie poinformowani przez Projektodawcę telefonicznie lu
poczty elektronicznej. Projektodawca zamieści również odpowiednie informacje na stronie internetowej.
4. Aktualna treść Regulaminu Uczestnictwa dostępna jest w Biurze Projektu, stronie internetowej Projektodawcy i 

kwalifikacyjny oraz kwestionariusz osobowy do projektu.  
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ów na realizację projektu. Projektodawca 

zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu poniesionych kosztów w szczególności, gdy „Karta 

na podany w zgłoszeniu adres e-

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie 
Województwa Zachodniopomorskiego.  

2. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z 
uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia 

3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa Uczestników Projektu \ w 
Projekcie, zostaną oni indywidualnie poinformowani przez Projektodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem 

ormacje na stronie internetowej. 
4. Aktualna treść Regulaminu Uczestnictwa dostępna jest w Biurze Projektu, stronie internetowej Projektodawcy i 


