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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Mój przyjaciel koń – terapeuta” 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie „Mój przyjaciel koń 

– terapeuta” realizowanego w terminie od 09.10.2017 r. do 09.12.2017 r.  

2. Projekt „Mój przyjaciel koń – terapeuta” dofinansowano z budżetu Województwa 

Podkarpackiego  - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.  

3. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.  

4. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie: Klub Jeździecki KRESY z siedzibą w Racławówce 

291a, 36-047 Niechobrz. 

5. Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne z terenu województwa 

podkarpackiego, głównie z powiatu rzeszowskiego. 

 

§ 2 

Cele projektu 

 

1. Celem głównym projektu jest działanie polegające na przywracaniu zdrowia i sprawności 

fizycznej przy pomocy konia i jazdy konnej - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć 

hipoterapeutycznych grupowych lub indywidualnych dla osób niepełnosprawnych.  

2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności uczestnika projektu, jego potrzeb i możliwości, 

zostaną podjęte odpowiednie zadania hipoterapeutyczne tak aby rozszerzyć potencjał 

rozwojowy uczestnika: 

1) poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej oraz rozeznania w 

schemacie własnego ciała, zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania 

zorganizowanej aktywności, zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń, rozwijanie 

samodzielności; 

2) usprawnienie intelektualne, poznawcze, emocjonalne i fizyczne; 

3) zwiększenie poczucia własnej wartości; 

4) relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych; 
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5) poprzez zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem - rozwój emocji, budowanie więzi 

społecznej, zaspokajanie potrzeb dawania czegoś od siebie, opiekowania się kimś. 

3. Udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju osób niepełnosprawnych z 

terenu województwa podkarpackiego, zostanie zrealizowane poprzez ich udział w zajęciach 

hipoterapeutycznych. 

                                   

§ 3 

Uczestnicy projektu 

 

1. Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie województwa 

podkarpackiego, głównie na terenie powiatu rzeszowskiego. 

2. W projekcie planuje się udział 20 osób niepełnosprawnych.  

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

podstawie wymaganej, złożonej w terminie do dnia 06.10.2017 r. dokumentacji. 

 

§ 4 

Rekrutacja uczestników projektu 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 20.09. 2017 r.  do 06.10. 2017 r. w oparciu o 

następujące dokumenty:  

1) formularz zgłoszeniowy projektu, 

2) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o 

niepełnosprawności, lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z 

grup inwalidów), 

3) skierowanie na zajęcia z hipoterapii lekarza prowadzącego pacjenta, 

4) zaświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach z hipoterapii od lekarza 

prowadzącego pacjenta. 

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 06.10.2017 r.  

3. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

4. Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. W razie wątpliwości czy konieczności poszerzenia informacji na temat osoby zgłoszonej do 

uczestnictwa, Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę telefoniczną z opiekunem lub 

wystosuje korespondencję pisemną.  

6. O zakwalifikowaniu osób do projektu decyduje spełnienie kryteriów określonych w § 4 ust. 

1 i 2. 

7. Komisja Rekrutacyjna w wyniku przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych sporządzi 

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

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

dziecka z listy rezerwowej po otrzymaniu od organizatora projektu informacji – potwierdzi 

chęć uczestnictwa w projekcie.  

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

udziału w projekcie, którzy wymagane dokumenty złożyli po wymaganym terminie 

składania, jednak nie później niż do 31.10.2017 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. 

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

poinformuje opiekunów o zakwalifikowaniu osoby niepełnosprawnej do uczestnictwa w 

projekcie oraz poda te listy do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie w miejscu 

organizacji zajęć oraz na stronie internetowej: www.fryzyjskie.pl   

10. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 5 

Zakres wsparcia 

 

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

hipoterapeutyczne: 

1) I grupa: indywidualna hipoterapia przy koniu i na koniu, 

2) II grupa: indywidualna hipoterapia przy koniu lub grupowa hipoterapia przy koniu 

(dwóch uczestników jednocześnie).  

2. Jedne zajęcia hipoterapeutyczne trwają nie więcej niż 30 minut.  

3. Na jednego uczestnika przypada: 

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1) Nie więcej niż 7 zajęć hipoterapeutycznych w I grupie w ciągu całego okresu trwania 

projektu, 

2) Nie więcej niż 7 zajęć hipoterapeutycznych w II grupie, jeżeli zajęcia są 

indywidualne, w ciągu całego okresu trwania projektu, 

3) Nie mniej niż 7 zajęć i nie więcej niż 14 zajęć hipoterapeutycznych w II grupie, jeżeli 

zajęcia są grupowe, w ciągu całego okresu trwania projektu. 

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

którym odbywają się zajęcia. 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Opiekun prawny uczestnika projektu ma prawo do:  

1) bezpłatnego udziału swojego dziecka w zajęciach zaplanowanych w projekcie, 

2) wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby 

projektu, 

3) informacji o postępach swojego dziecka,  

4) konsultacji z terapeutami prowadzącymi zajęcia.  

2. Opiekun prawny uczestnika projektu jest zobowiązany do:  

1) wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, 

2) przestrzegania Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie,  

3) dbania o regularne uczęszczanie swojego dziecka na zajęcia zgodnie z 

harmonogramem, 

4) 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 projekcie.  

5) w wyjątkowych sytuacjach (np. zbyt niska temperatura, brak prądu, choroba 

terapeuty lub konia, itp.) terapeuta 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 uczestnikiem 

lub opiekunem.  

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i/lub skuteczność terapii,  hipoterapeuta ma prawo poprosić 

opiekuna o pomoc przy asekuracji lub o aktywny udział w zajęciach.  

4. 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 terapeutów, 

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 wsiadanie i zsiadanie wolno wykonywać tylko i 

wyłącznie w obecności terapeuty, 

5) nie wolno podchodzić do konia od tyłu, 

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

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

wydaje terapeuta i w jego obecności są podawane, 

8) osoby niepełnoletnie, na terenie ośrodka 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, 

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

właściciele ośrodka oraz organizator projektu, nie odpowiadają.  

6. Uczestnicy zajęć i osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania regulaminu 

ośrodka, na terenie którego odbywają się zajęcia.  

7. Opiekun uczestnika projektu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować terapeutę lub 

organizatora projektu o wszelkich zmianach w stanie zdrowia podopiecznego. 

 

§ 7 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Rezygnacja z udziału w projekcie 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 projektu.  

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 zespołu hipoterapeutycznego 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 09 grudnia 2017 roku.  

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

adresem: Racławówka 291a, 36-047 Niechobrz oraz na stronie internetowej 

www.fryzyjskie.pl.  

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.  

5. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie, o 

których opiekunowie prawni uczestników projektu zostaną niezwłocznie poinformowani 

poprzez stronę internetową (www.fryzyjskie.pl) 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią niniejszego Regulaminu 

i akceptuję zawarte w nim warunki 

 

…..…………………..……………………………………………. 

Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego 
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