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                               Zadanie dofinansowano z budżetu Gminy Boguchwała 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

F O R M U L A R Z   ZG Ł O S Z E N I O W Y 

na zajęcia w ramach zadania „ Akademia Jeździecka – powożenie” 

(wypełnia rodzic lub opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej; należy wypełnić wszystkie 

rubryki) 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU: 

      Nazwisko i Imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data i Miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………….. Wiek: ……………………… 

PESEL: ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania (ulica): ………………..………………………………………………………………….. nr domu …………/………… 

Kod pocztowy: …………..-………………. poczta: …………………………………………………………………………………………………. 

Województwo: ………………………………………………………………………………………………................................................ 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………..................................................... 

Czy dziecko/osoba dorosła uczestniczyła wcześniej w zajęciach jeździeckich?   …….Tak    ……. Nie 

Jakich:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bezwzględne przeciwwskazania do udziału w zajęciach: 

(dziecko nie może być zakwalifikowane do udziału w zadaniu) 

• Lęk przed koniem 

• Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia 

• Nie wygojone rany, choroby skóry 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Zgłaszam moją osobę/dziecko do udziału w zajęciach z powożenia w ramach zadania publicznego „Akademia 

Jeździecka - powożenie” realizowanego przez Klub Jeździecki KRESY Racławówka 291a, 36-047 Niechobrz. 

3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że podane przeze mnie 

dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

4. Jestem świadomy/a, że: 

1) Uczestnik zajęć zobowiązany jest do: 

a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w okresie trwania projektu. Z uwagi na charakter grupowy zajęć nie 

ma możliwości przełożenia ich na inny termin, niż wcześniej ustalony. 

b) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów; 

c) dostarczenia zaświadczenia od lekarza, o braku przeciwskazań do uprawiania jeździectwa, w przypadku osoby 

pełnoletniej może ona podpisać oświadczenie, iż takie badanie odbyła i nie ma przeciwskazań do udziału w projekcie oraz 

wszystkich wymaganych dokumentów w przypadku zakwalifikowania na zajęcia 

2) Uczestnictwo w zajęciach będzie dokumentowane listą obecności. 

3) Rodzice /opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia i z zajęć do domu. 
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5. Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż wyrażam zgodę na udostępnienie moich /mojego dziecka danych 

osobowych do Urzędu Gminy Boguchwała oraz na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie moich 

danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka oraz dokumentacji przebiegu zajęć w zakresie 

realizowanego projektu „Akademia Jeździecka - Powożenie” przez Klub Jeździecki Kresy. 

6. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi projektu; 

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań 

związanych z monitoringiem i sprawozdawczością; 

3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia  wsparcia w ramach projektu; 

4) mam prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie Klubu. 

7. Udzielam KJ KRESY nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć, filmów z moim 

wizerunkiem / mojego dziecka, uczestniczącego w realizacji projektu bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, filmów za 

pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji projektu. 

8. Świadomi ryzyka związanego z uczestnictwem w zajęciach jeździeckich wyrażamy zgodę na mój udział/ mojego dziecka 

w tej formie zajęć.  

9. Zapoznałam/łem się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie oraz regulaminem i zasadami przebywania na terenie 

Ośrodka Jeździeckiego KRESY i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz przez moje dziecko. 

10. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zaświadczenie uczestnika zadania o zameldowaniu na terenie gminy 

Boguchwała. 

 

 

…………………..…………………………………………………….  

Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

            
           Klub  Jeździecki  KRESY  Racławówka 291a, 36-047  Niechobrz  

                          NIP: 5170379722     www.fryzyjskie.pl       tel. 604 278 813        fryzyjskie@op.pl  
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                      Zadanie dofinansowano z budżetu Gminy Boguchwała 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 

„Akademia Jeździecka – powożenie” 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w zadaniu „Akademia Jeździecka 

– powożenie” realizowanego w miesiącach: sierpień – październik 2020.  

2. Zadanie „Akademia Jeździecka – powożenie” dofinansowano z budżetu Gminy Boguchwała.  

3. Udział w zadaniu jest bezpłatny i dobrowolny.  

4. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie: Klub Jeździecki KRESY z siedzibą w Racławówce 291a, 

36-047 Niechobrz. 

5. Adresatami zadania są mieszkańcy gminy Boguchwała od 12 roku życia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 

4. 

6. Organizator zadania - KJ Kresy oraz właściciel ośrodka na terenie którego odbywają się zajęcia, 

nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących 

udział w zadaniu  w czasie pandemii oraz za naruszenia przepisów o których mowa w § 6, ust. 2, 

przez uczestników warsztatów, rodziców/opiekunów. 

7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zadaniu  w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i 

zostaną dopuszczone przez organizatora do udziału w zajęciach - będą robić to na własne ryzyko. 

8. Na teren ośrodka KJ Kresy mają zakaz wstępu osoby na kwarantannie i z objawami grypy. 

 

§ 2 

Cele zadania 

 

1. Organizacja wolnego czasu z ukierunkowaniem na sport poprzez zabawę. 

2. Podjęcie aktywności ruchowej dzieci, młodzieży, osób dorosłych poprzez wykonywanie 

różnorodnych zadań związanych bezpośrednio z dyscypliną jeździecką – powożenie (rozwijanie 

sprawności ruchowej, motorycznej - wpływających na zdrowie); 

• praca przy koniu (przed i po treningu) 

• praca z koniem (trening) 

• praca związana z uprawianiem powożenia ( konserwacja sprzętu, przygotowanie placu do 

zajęć itp. 
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3. Rozwijanie umiejętności społecznych – zdolność prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie 

poprzez kontakt, nawiązywanie relacji i pracę grupową: powożący - koń - luzak - szkoleniowiec - 

inni uczestnicy zajęć. 

4. Wyrównanie szans wszystkich mieszkańców gminy Boguchwała w dostępie do sportu poprzez 

dofinansowanie zajęć. 

5. Rozwijanie: sprawności intelektualnej, logicznego myślenia, orientacji przestrzennej, empatii, 

samodyscypliny, cierpliwości, wytrwałości oraz systematyczności. 

6. Zwrócenie uwagi na potrzeby innych ludzi i zwierząt – nauka odpowiedzialności. 

7. Przygotowanie oraz danie możliwości udziału uczestnikom zadania w Powszechnych 

Mistrzostwach Podkarpacia w Powożeniu w kategorii : dzieci, junior lub junior-senior na 

warunkach ustalonych przez KJ Kresy. 

                                   

§ 3 

Uczestnicy zadania 

 

1. Uczestnikami zadania są mieszkańcy gminy Boguchwała od 12 roku życia 

2. W zadaniu planuje się udział 6 osób.  

3. Do udziału w zadaniu zakwalifikowane zostaną osoby przez Komisję Rekrutacyjną na 

podstawie 

• formularza zgłoszeniowego, 

• Zaświadczenia od lekarza – zdolny do uprawiania sportu jeździeckiego / oświadczenia 

• Predyspozycji – brak lęku w pracy przy i  z koniem, 

• Chęci do uczestniczenia w zajęciach. 

4. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może przyjąć osobę poniżej 12 roku 

życia do udziału w zajęciach. 

5. Pierwszeństwo w rekrutacji maja osoby do 18 roku życia. 

 

§ 4 

Rekrutacja uczestników zadania 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 05.08. 2020 r.  do 27.08. 2020 r. w oparciu o 

następujące dokumenty:  

1) formularz zgłoszeniowy zadania, 

2) Podpisany  przez uczestnika oraz prawnego opiekuna dziecka regulamin uczestnictwa 

w zadaniu  „Akademia Jeździecka – powożenie”, 

3) Zaświadczenie od lekarza  – zdolny do uprawiania sportu jeździeckiego/ oświadczenia 

4) Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy Boguchwała. 

2. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć organizatorowi projektu do siedziby KJ KRESY 

znajdującej się pod adresem: Racławówka 291 a, 36-047 Niechobrz, w terminie wpływu 

dokumentów do siedziby KJ KRESY do dnia 27.08.2020 r.  
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3. Dokumenty można dostarczyć do siedziby klubu przed 05.08.2020 r.  

4. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

5. Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. 

6. Po stwierdzeniu kompletności dokumentów, Komisja Rekrutacyjna lub jej członek 

przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem na uczestnika zadania w siedzibie  

KJ KRESY, w terminie składania dokumentów rekrutacyjnych, po uzgodnieniu z 

zainteresowanym terminu rozmowy. 

7. O zakwalifikowaniu osób do zadania decyduje spełnienie kryteriów określonych w § 4 ust. 

1 - 5. 

8. Komisja Rekrutacyjna w wyniku przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych sporządzi 

listę uczestników zadania oraz listę rezerwową, która posłuży do dokonania ponownego 

naboru w przypadku rezygnacji bądź wykluczenia z udziału osoby z zadania, o ile 

osoba/opiekun dziecka z listy rezerwowej po otrzymaniu od organizatora projektu 

informacji – potwierdzi chęć uczestnictwa w zadaniu.  

9. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się wpisanie na listę rezerwową chętnych do 

udziału w zadaniu, którzy wymagane dokumenty złożyli po wymaganym terminie składania, 

jednak nie później niż do 15.09.2020 r. O kolejności na liście rezerwowej decyduje data 

wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych oraz decyzja Komisji Rekrutacyjnej o 

zakwalifikowaniu osoby zgłoszonej do udziału w projekcie. Lista rezerwowa aktualizowana 

będzie na bieżąco. 

10. Po sporządzeniu przez Komisję Rekrutacyjną list, o których mowa w ust. 7, organizator 

poinformuje opiekunów o zakwalifikowaniu osoby do uczestnictwa w zadaniu oraz poda te 

listy do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie w miejscu organizacji zajęć oraz na 

facebooku: KJ KRESY   

11.  Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 5 

Zakres wsparcia 

 

1. Zakres wsparcia dla uczestników w ramach projektu obejmuje następujące zajęcia z 

powożenia: 

1) Zajęcia rozpoczyna spotkanie wprowadzające, wspólne dla wszystkich uczestników 

(2 jednostki zajęciowe). Pozostałe zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach po 3 

osoby. 

2) Zajęcia prowadzone będą raz lub dwa razy w tygodniu po 3 jednostki na grupę. 

Grupie przysługuje, za wyjątkiem zajęć wprowadzających 15 jednostek 

zajęciowych. 

2. Jedna jednostka zajęciowa trwa nie więcej niż 45 minut.  

3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (np.  choroba całej grupy) zmianę 

harmonogramu prowadzenia zajęć (np. 3 razy w tygodniu lub przesunięcie terminu 

zakończenia zajęć) o ile organizator wyrazi na tą zmianę zgodę. 

4. W ramach zadania uczestnicy zostaną ubezpieczeni na czas trwania zajęć od NNW. 

5. Organizator projektu nie odpowiada za dojazd i powrót uczestników do i z miejsca, w 

którym odbywają się zajęcia. 
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                                                                     § 6 

 

Prawa i obowiązki Uczestnika zadania 

 

1. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika projektu ma prawo do:  

• bezpłatnego udziału /swojego dziecka w zajęciach zaplanowanych w zadaniu, 

• wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby zadania, 

• informacji o postępach swojego dziecka.  

2. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika projektu jest zobowiązany do:  

• wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, 

• przestrzegania Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie,  

• Przestrzegania Rozporządzenie RM z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w 

odniesieniu do organizacji treningów sportowych i jazd rekreacyjnych na terenie ośrodków i 

klubów jeździeckich  

• dbania o regularne uczęszczanie swoje/swojego dziecka na zajęcia zgodnie z harmonogramem, 

• w przypadku nieobecności na zajęciach, należy poinformować o tym prowadzącego zajęcia co 

najmniej godzinę wcześniej – zajęcia będą liczone jako odbyte. Nieobecność może wynikać bądź 

z przyczyn zdrowotnych bądź zdarzeń losowych. Nie dopuszcza się nieobecności 

nieusprawiedliwionych. Brak usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach może być podstawą 

do wykreślenia uczestnika z udziału w zadaniu.  

• w wyjątkowych sytuacjach (np. zbyt niska temperatura, brak prądu, choroba prowadzącego 

zajęcia lub konia, itp.) prowadzący może odwołać zajęcia, powiadamiając o tym fakcie wcześniej 

uczestników lub opiekunów. Odwołane zajęcia odbędą się w innym możliwym terminie, po 

uprzednim uzgodnieniu nowego terminu, z uczestnikami lub opiekunami.  

3. Uczestnicy zajęć, opiekunowie i osoby towarzyszące zobowiązane są do zachowania się w taki 

sposób, aby nie powodować zagrożenia dla siebie i innych oraz przestrzegania porządku, zasad 

BHP i ppoż., w tym: 

1) zabrania się wchodzenia do stajni, ujeżdżalni z otwartym ogniem oraz palenia go na 

terenie całego ośrodka, dotyczy to również palenia papierosów, 

2) przebywając na terenie ośrodka należy stosować się do obowiązujących w ośrodku 

przepisów, uwag właścicieli lub instruktorów, 

3) przy koniach tj. w stajni, na ujeżdżalni, przy pastwiskach należy zachować spokój – nie 

biegać, nie krzyczeć, nie wykonywać gwałtownych ruchów, itp., 

4) wszystkie czynności przy koniu, w tym: wyprowadzanie konia z boksu, czyszczenie, 

ubieranie lub rozbieranie konia z uprzęży, zaprzęganie i wyprzęganie, wsiadanie i 

zsiadanie z bryczki wolno wykonywać tylko i wyłącznie w obecności instruktora 

prowadzącego zajęcia, 

5) nie wolno podchodzić do konia od tyłu, 

6) zabronione jest samodzielne wchodzenie do stajni i do boksów koni, 

7) zabronione jest dokarmianie, pojenie koni. Nagrody dla koni po zakończonych zajęciach 

wydaje instruktor i w jego obecności są podawane, 
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8) osoby niepełnoletnie, na terenie ośrodka, poza godzinami zajęć, mogą przebywać tylko 

w obecności opiekuna, 

9) wjeżdżając samochodem na teren ośrodka, przejeżdżając koło koni lub w pobliżu ujeżdżalni  

należy zachować szczególną ostrożność i ograniczyć prędkość do minimum, nie wolno używać 

sygnałów dźwiękowych, 

10) Wszelkimi kosztami związanymi ze zniszczeniem mienia należącego do ośrodka, na terenie 

którego odbywają się zajęcia, w przypadku umyślnego okaleczenia lub oszpecenia konia, zostaną 

obciążeni opiekunowie uczestnika projektu, 

4. Za rzeczy osobiste pozostawione na terenie ośrodka, w którym odbywają się zajęcia, właściciele 

ośrodka oraz organizator projektu, nie odpowiadają.  

5. Uczestnicy zajęć i osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania regulaminu ośrodka, na 

terenie którego odbywają się zajęcia.  

 

 

 

§ 7 

 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w zadaniu 

 

1. Rezygnacja z udziału w zadaniu możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. 

Zgłoszenia rezygnacji dokonuje rodzic/opiekun prawny uczestnika w formie pisemnej. 

2.  Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust.1, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub 

zdarzeń losowych i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika/opiekuna prawnego w 

momencie przystąpienia do realizacji zadania.  

3. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników w 

szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub regulaminu 

ośrodka.  

4. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników w 

przypadku zmiany lub pogorszenia stanu zdrowia uczestnika projektu w stopniu wykluczającym 

jego dalszy udział w zajęciach oraz w przypadku, gdy jego zachowanie stanowi zagrożenie dla 

konia,  instruktora, pozostałych uczestników zajęć lub zagraża bezpieczeństwu prowadzonych 

zajęć. 

 

                                                                       

 

 

§ 8  

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia 

projektu tj. do 04.10.2020 roku.  

2. Regulamin jest dostępny dla zainteresowanych osób i instytucji w siedzibie KJ KRESY pod adresem: 

Racławówka 291a, 36-047 Niechobrz oraz na facebooku:  KJ KRESY. 

3. W imieniu uczestnika projektu opiekun prawny po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem 

zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 

niniejszym dokumentem, należy do Stowarzyszenia Klub Jeździecki KRESY - organizatora projektu.  
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5. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie, o których 

opiekunowie prawni uczestników projektu zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez 

facebooka., 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią niniejszego Regulaminu 

i akceptuję zawarte w nim warunki 

 

 

…..…………………..……………………………………………. 

Czytelny podpis uczestnika/rodzica /opiekuna prawnego 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              

 

                                         

                                       Klub  Jeździecki  KRESY  Racławówka 291a, 36-047  Niechobrz  

                                        NIP: 5170379722     www.fryzyjskie.pl       tel. 604 278 813        fryzyjskie@op.pl  

 


