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REGULAMIN   

Uczestnictwa w warsztatach hipoterapii w ramach  

realizacji projektu „Rozwiń skrzydła z hipoterapią” 

 
I. CELE PROJEKTU 

Cel główny: Zwiększenie sprawności psychofizycznej 20 dzieci z terenu powiatu płockiego.  

Cele szczegółowe realizacji projektu: 

1. poprawa postawy ciała i rozwój samodzielności; 

2. korekta napięcia mięśniowego i poprawa zdolności koncentrowania się; 

3. poprawa wydolności organizmu i odporności; 

4. pobudzenie zmysłów; 

5. kształtowanie poczucia świadomości siebie i swojej odrębności; 

6. zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych i poprawa poczucia własnej wartości; 

II.   ORGANIZATOR 

1. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 

III. TERMIN, MIEJSCE, WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W projekcie „Rozwiń skrzydła z hipoterapią” mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-15 lat, 

oraz dzieci z niepełnosprawnością /autyzm/, na podstawie karty zgłoszenia /załącznik 

do regulaminu/. 

2. Warsztaty odbywać się będą w okresie kwiecień-maj-czerwiec 2023 r.  

w Klubie Sportowym Stajnia Victoria Łagiewniki 31, 09 – 470 Bodzanów.  

3. Limit uczestników- 20 osób/dzieci, decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie: www.sokol-bodzanow.pl 

5. Uczestnik projektu otrzymuje 10 voucherów, które są podstawą do bezpłatnego 

uczestnictwa w warsztatach hipoterapii /10 godzin indywidualnych spotkań podczas 

których, uczestnik odbędzie jazdę na koniu w asyście 2 terapeutów/.  

6. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością, dołączają do karty zgłoszenia orzeczenie o 

niepełnosprawności dziecka,  

7. Rodzice dzieci bez orzeczenia o niepełnosprawności, do karty zgłoszenia dołączają 

zaświadczenie psychologa lub zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu o wskazaniu do 

uczestnictwa w warsztatach. 

8. Miejscem przeprowadzenia warsztatów hipoterapii jest Klub Sportowy Stajnia Victoria 

Łagiewniki 31, 09 – 470 Bodzanów https://www.victoria.blizej24.pl/ w godzinach i 

czasie ustalonym indywidualnie z Organizatorem. 

 

 

 

https://www.victoria.blizej24.pl/
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9. Zgłoszenia do projektu „Rozwiń skrzydła z hipoterapią” przyjmowane będą od dnia 1 

stycznia 2023r. u Organizatora: ul. Bankowa 7 Chodkowo, 09-470 Bodzanów  

/ budynek GOPS/.  

10. Osoba do kontaktu: Mirosława Żaglewska Prezes Stowarzyszenia 

sokol.bodzanow@wp.pl 

11. Koszty przejazdu na warsztaty ponoszą rodzice/opiekunowie dzieci uczestniczących 

projekcie, przy czym Organizator projektu zapewni dofinansowanie dojazdu w łącznej 

wys. 200 zł na podstawie przedstawionej faktury wystawionej na Organizatora dla 

każdego dziecka.  

 

IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy rodzic dziecka, które będzie uczestniczyć w projekcie „Rozwiń skrzydła                        

z hipoterapią” ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści. 

2. Wypełnienie karty zgłoszenia do projektu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

projektu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć uczestnikom warsztatów na 

potrzeby promocyjne, wykorzystywane na fanpage @sokol.bodzanow oraz na stronie 

internetowej Organizatora www.sokol-bodzanow.pl.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć, 

przedstawiających uczestników projektu. Zdjęcia mogą być wykorzystywane na 

potrzeby promocyjno – reklamowe związane wyłącznie z działalnością sportową i 

profilaktyczną prowadzoną przez Organizatora.  

5. Dzieci uczestniczą w warsztatach hipoterapii na odpowiedzialność rodziców.  

Za działania dzieci odpowiadają rodzice.  

6. Rodzice dzieci uczestniczących w projekcie nie mogą wnosić żadnych roszczeń w 

stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania 

projektu.  
7. Organizator zapewni ubezpieczenie NNW uczestników projektu „Rozwiń skrzydła                

z hipoterapią” na czas trwania warsztatów. 

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników projektu podczas 

organizacji warsztatów.  

9. Dziecko zgłaszają do projektu osobiście rodzice lub prawny opiekun i ponoszą pełną 

odpowiedzialność za jego udział w warsztatach hipoterapii. 

10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.  

11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 

Organizatorowi. 
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V. Klauzula informacyjna RODO 

1.Uczestnicy wyrażają, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym poprzez stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym. 

2.Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w 
Bodzanowie adres: Chodkowo ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów, email: sokol.bodzanow@wp.pl,  

3.Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchyleni a dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO: 

1) w celu przeprowadzenia projektu „Rozwiń skrzydła z hipoterapią” oraz udostępnienia informacji o 

warsztatach; 
2) zostaną udostępnione Stowarzyszeniu oraz opublikowane na stronach: www.sokol-bodzanow.pl ; 

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie 
indywidualnej. 

5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi 

przeprowadzenia projektu „Rozwiń skrzydła z hipoterapią”. Brak podania informacji o uczestniku 
uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia i tym samym uniemożliwi dalszy udział w projekcie. 

6.Uczestnikom przysługuje prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
2) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych; 

3) cofnięcia zgody, które nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

VI. Wykorzystanie wizerunku 

1.Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) w sprawach związanych z uczestnictwem w projekcie „Rozwiń skrzydła z hipoterapią”, 

poprzez stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu. 

2.Zgoda, o której mowa w ust. 1. jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialne. 

3.Dla potrzeb promocji projektu, wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 

osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego 

udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających 

na potrzeby konkursu oraz w promocyjnych i nformacyjnych przedmiotowego projektu. 

4.Zgoda, o której mowa w ust. 1. obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie na stronie internetowej Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sokół w 

Bodzanowie, oraz na portalach stowarzyszenia Fb, YouTube, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych Gminy Bodzanów –gazecie lokalnej. 

 

                                                                                     

 

 

 

ORGANIZATOR 
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Załącznik do regulaminu 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA   

DO PROJEKTU „ROZWIŃ SKRZYDŁA Z HIPOTERAPIĄ” 

 

1. Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………….. 

 

zam…………………………………………………………….………………………….. 

 

Data urodzenia dziecka* ……………………………….. 

 

 

zaświadczenie lekarskie 

 

 

orzeczenie o niepełnosprawności 

 

Telefon kontaktowy do rodzica……………………………………… 

 

Oświadczenia rodzica: 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w projekcie „Rozwiń skrzydła  

z hipoterapią”. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem projektu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

 

                                         

…….………..………………………………………………………………………………. 

             (data i czytelny podpis rodzica) 
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                                                            ......................................................................... 

                                                                         (data i czytelny podpis rodzica) 
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