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REGULAMIN PROJEKTU
Razem dla rozwoju - Platforma współpracy CEAS z nieformalnymi grupami sportowym
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Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument określa ramowe zasady udziału nieformalnych grup sportowych z terenu m. Poznania
w projekcie „Razem dla rozwoju -Platforma współpracy CEAS z nieformalnymi grupami sportowym”.
Cel projektu:
Podniesienie jakości usług świadczonych przez nasze stowarzyszenie na rzecz nieformalnych grup
sportowych z terenu m. Poznania.
Organizator
Organizatorem projektu jest Centrum Edukacji i Aktywności Społecznej wraz ze Stowarzyszeniem Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w ramach projektu „Wielkopolska Wiara Aktywnie
Działa”.
Kryteria uczestnictwa
Projekt skierowany jest do nieformalnych grup sportowych z terenu m. Poznania, które:
a) Wypełnią formularz zgłoszeniowy do projektu: http://ceas.pl/,
b) Wypełnią formularz do stworzenia profilu grupy: http://ceas.pl/?page_id=76,
c) wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w wyżej wymienionych
formularzach wyłącznie na cele niniejszego projektu,
Nabór do projektu
a) nabór do projektu będzie prowadzony w okresie od 01.07.2017 do 30.11.2017 za pośrednictwem
poczty elektronicznej i formularzy,
b) do projektu zostaną zakwalifikowane grupy sportowe z terenu m. Poznania, które spełniają
kryteria, o których mowa w punkcie 4,
c) w przypadku większej liczby chętnych niż jest przewidywana w projekcie (przewidujemy 10 grup),
zdecyduje kolejność zgłoszeń jakie wpłyną do Organizatora.
Korzyści z uczestnictwa w projekcie
a) bezpłatny profil grupy na platformie www.ceas.pl,
b) miejsce na bezpłatna reklamę grupy,
c) zwiększenie rozpoznawalności grup sportowych wśród społeczności lokalnej i organizacji
pozarządowych,
d) stała współpraca po zakończeniu projektu,
e) bezpłatne spotkania konsultacyjne,
f) dostęp do aktualności.
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Rozstrzyganie sporów
W przypadku powstania sporu na tle uczestnictwa w projekcie, Strony będą starały się załatwić go
polubownie.
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