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REGULAMIN 

korzystania z usług w ramach projektu ,, Fachowcy na start” 

Projekt jest realizowany w ramach Programu „UTW - Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” 

 

1. Fachowcy z Klubu Sportowego Akademia 50+ z Rzeszowa w ramach projektu 
“Fachowcy na start” oferują usługi z zakresu drobnych napraw osobom 60+ 
zamieszkałym na terenie miasta i okolic Rzeszowa. 

2. Projekt trwa w okresie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. 

3. Usługi wykonywane są od poniedziałku do piątku. 

4. W miarę możliwości udzielamy szybkiej interwencji w przypadku wystąpienia 
nagłych usterek. Dzięki szerokiej wiedzy naszych 5 specjalistów gwarantujemy 
skuteczne usunięcie usterki w krótkim czasie. 

5. Przed przystąpieniem do wykonania naprawy lub usługi usługobiorca jest 
zobowiązany wypełnić druki: 

a. zlecenie usługi przedstawionej przez usługodawcę, po wykonaniu 
potwierdzić wykonanie usługi. 

b. deklarację przystąpienia do Klubu Sportowego Akademia 50+ 

c. wypełnić deklaracje na temat pandemii. 

6. Usługi dla osób 60+ wykonywane są bezpłatnie . 

7.W zakres bezpłatnych napraw i usług wchodzą: 

● montaż i wymiana lamp oraz inne drobne naprawy przeprowadzone przez 
elektryka, 

● udrażnianie, przetykanie rur, kanalizacji, syfonów, wymiana lub montaż baterii 
łazienkowych i kuchennych, klejenie i uszczelnianie, a także inne czynności 
związane z pracą hydraulika, wymiana uszczelek w przeciekających kranach, 

● wymiana klamek i zamków, 

● drobne naprawy pralek, odkurzaczy, różnego sprzętu elektrycznego, 

● obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazd lub wyłączników elektrycznych, 

● lokalizacja zwarć i wymiana przewodów, 

● wymiana pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych, 

● wymiana wężyków, syfonu, spłuczki, 

● drobne naprawy samochodu, kosiarek, sprzętu ogrodniczego, 
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● uszczelnienie silikonem przecieków przy wannie, brodziku, umywalce, 

● odpowietrzenie kaloryferów, 

● montaż lub wymiana zamków, zasuw, łańcuchów drzwiowych, wymiana 
klamek, 

● regulacja opadniętych drzwi, 

● naprawa lub wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek meblowych. 

7. Czas usługi to max 3 h łącznie z dojazdem i powrotem wykonującego naprawę 
lub usługę. 

8. Koszty części zamiennych lub materiałów potrzebnych do naprawy do 80 zł  
są pokrywane ze środków projektowych. 

9. Narzędzia do wykonania napraw zapewnia wykonawca. 

10. Naprawy będą wykonywane na terenie miasta Rzeszowa i okolic dla osób 
min. 60 lat. Może ona skorzystać max 2 razy. Podział napraw rozdziela 
koordynator. 

11. Osoba korzystająca z usługi deklaruje przystąpienie do Klubu Sportowego 
Akademia 50+, opłacenia rocznej składki członkowskiej 10 zł i czynnego 
uczestnictwa w działaniach klubu. 

12. Z usług mogą również korzystać osoby, które już są członkami Klubu 
Sportowego Akademia 50+ 

13. Zarówno usługobiorca jak i usługodawca zobowiązani są do zachowania 
szczególnej ostrożności w związku z sytuacją pandemiczną tj. noszenia 
maseczek, rękawiczek, używania płynów dezynfekujących oraz zachowania 
bezpiecznej odległości w czasie wykonywania usługi. 

14. Usługa realizowana będzie w mieszkaniu osoby potrzebującej wsparcia, ale 
wykonujący usługę może odmówić jej wykonania, jeśli na miejscu stwierdzi, że 
nie ma do tego technicznych możliwości. 

15.Wsparcie nie obejmuje napraw, które powinny być wykonane na rzecz 
mieszkańców na podstawie umów ze wspólnotą lub spółdzielnią mieszkaniową.  
 
 
Data i podpis korzystającego z usługi ………………………………………………………………                           
 

 
 


