
 

 

 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„ STREFA KRĘGOSŁUPA” 

Numer umowy RPLD.10.03.01-10-A041/21 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 
 

§1 Postanowienia ogólne 
 

Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w Projekcie  „STRAFA KRĘGOSŁUPA” 
Wdrożenie na obszarze m. Łodzi i powiatów łaskiego, pabianickiego, sieradzkiego, poddębickiego, 
zduńskowolskiego oraz zgierskiego Programu Rehabilitacji  Leczniczej dla pacjentów z chorobami 
grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila siedzący tryb pracy. 
Beneficjentem Projektu jest Eskulap Spółka Cywilna, E. Pankowska - Pryt , J. Pankowska, M. Pryt  , 
94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 61 
 
Okres realizacji 01.01.2022-30.06.2023 

 
§ 2 Informacje o Projekcie 

 
Udział w Programie ma na celu poprawę stanu psychofizycznego Uczestników oraz ich szybszy 
powrót do aktywności zawodowej. Realizacja Programu przebiega zgodnie z zasadami równości 
szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Działania zaplanowane 
w ramach Programu adresowane są do osób w wieku aktywności zawodowej (15+) najbardziej 
narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz do osób pragnących wrócić na 
rynek pracy dzięki otrzymanym świadczeniom rehabilitacyjnym. 

 
§ 3 Grupa docelowa 

 
1.Projekt skierowany jest do 824 osób ( 412 K i 412 M) mieszkańców województwa łódzkiego w 
wieku aktywności zawodowej (15+) o ile zadeklarują gotowość podjęcia / powrotu do  pracy lub 
utrzymają aktualne zatrudnienie 
 

§ 4 Warunki uczestnictwa 
 

Kandydaci deklarujący udział w niniejszym Projekcie muszą spełniać kryteria dotyczące grupy 
docelowej określone w § 3 oraz wszystkie poniżej wymienione warunki formalne: 

1. Miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego. Miejsce zamieszkania w 
rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu” oraz art. 28 Kodeksu 
Cywilnego „Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania” 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest spełnić obligatoryjne kryteria uczestnictwa w Projekcie 
oraz przejść pozytywnie proces rekrutacji, w tym przed przystąpieniem do pierwszej formy 
wsparcia dostarczyć i podpisać dokumenty potwierdzające jego status i kwalifikowalność do 
udziału w Programie. 

 
 

 



 

 

 
 
 

§ 5 Wykluczenia z uczestnictwa w projekcie 
 
 

W programie nie mogą brać udziału osoby korzystające ze świadczeń rehabilitacji 
leczniczej z powodu tego samego rozpoznania, finansowanych ze środków 
publicznych  ( NFZ, ZUS, KRUS, EFS ) w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 
 

 
§ 6 Formy wsparcia w ramach projektu 

 
 

W ramach realizacji Projektu, Organizator zapewni Uczestnikowi: 
1. Dwie porady rehabilitacyjne – 60 min każda 
2. Rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych ( 10-15 dni zabiegowych , w zależności od 

potrzeb Pacjenta ) 
3. Warsztaty psychoedukacyjne : 

 1 spotkanie dietetyczne – 60 min 

 1 Spotkanie psychologiczne - 60 min 
 

 
§ 5 Zakres obowiązków Uczestnika Projektu 

 
 

1. Uczestnik zobowiązuje się do: 
 
a) regularnego , punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich proponowanych 
formach wsparcia (  wstępna i końcowa konsultacja rehabilitacyjna , zabiegi 
fizjoterapeutyczne , edukacja zdrowotna w zakresie codziennej aktywności fizycznej 
wsparcie psychologiczne,  dietetyczne) oraz potwierdzenia swego udziału na listach 
obecności, a tym samym zapewnienia wymaganej frekwencji 
 b) wypełnienia ankiet oceniających wsparcie w ramach Projektu 
 c) udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań projektowych 
 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania, Uczestnik zobowiązany 
jest do złożenia pisemnego oświadczenia. Uczestnik nie zostanie obciążony kosztami, o ile 
rezygnacja była obiektywnie usprawiedliwiona i miała charakter losowy. 
 

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu 
osobom zaangażowanym w jego realizację. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

§ 6 Postanowienia końcowe 
 
 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu 
wynikających w szczególności ze zmian założeń Projektu, przepisów prawa jak i 
uregulowań dotyczących Projektu „STREFA KRĘGOSŁUPA”. 

 
2.  O wszelkich zmianach dotyczących zasad wsparcia Beneficjent poinformuje Uczestników 

Projektu za pośrednictwem strony internetowej www.eskulapretkinia.pl 
 
3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie dokumenty programowe oraz przepisy wynikające z właściwych aktów 
prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o 
ochronie danych osobowych. 

 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem   01.01.2022 r. 


