
Regulamin usługi „Trener Personalny w ramach programu Od Wagi”

usługa świadczona  w ramach  projektu  POWR.02.08.00-00-0062/20  pn.  „CUS –  model  integracji  i  rozwoju  usług
społecznych  w Starachowicach” współfinansowanego ze  środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Przedmiot usługi

1. Z usługi mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Miasta Starachowice:
• seniorzy  którzy  ukończyli  60  rok  życia,  w  szczególności  osoby  borykające  się   z

problem  nadwagi,  brakiem  ruchu  lub  zagrożone  otyłością  i  chorobami  z  tym
związanymi.

2. Planowana ilość uczestników usług trenera personalnego – 50 osób
3. Przewidywana ilość godzin w okresie zawarcia umowy tj. sierpień 2021 – grudzień 2021.

• 50 h  zajęć  indywidualnych -   na  1  osobę przypadnie  1  h  zajęć  indywidualnych w
ramach Programu.

• 240 h zajęć grupowych w grupach 10 osobowych - 5 grup po 10 osób x48 h zajęć.
4. Usługi będą odbywać się w miejscu, które zapewni Zleceniobiorca. Zajęcia mogą odbywać

się  w  odpowiednio  wyposażonej  na  sali  gimnastycznej  lub  częściowo  na  świeżym
powietrzu, tylko w przypadku sprzyjających warunków pogodowych.

5. Usługi będą odbywać się 5 lub 6 dni w tygodniu, w dni pracujące (poniedziałek – piątek) i
fakultatywnie w soboty w godzinach 08:00 (najwcześniejsza godzina rozpoczęcia usługi) –
19:00 (najpóźniejsza godzina zakończenia usługi).

6. Miejsce świadczenia usługi wskaże i zapewni Zleceniobiorca po akceptacji Zleceniodawcy.
7. Usługi świadczone będą przez podmiot zewnętrzny na podstawie umowy z Centrum Usług

Społecznych w Starachowicach. 
8. Zakres działań oferowanych uczestnikom projektu w ramach usług trenera personalnego:

• opracowanie  planu  ćwiczeń  dostosowanego  do  wieku,  stylu  życia,  rodzaju  schorzenia,

umożliwiających  kontrolę  masy  ciała  oraz  zachowanie  organizmu  w  dobrej  kondycji

fizycznej,  tak  aby  mogły  być  one  realizowane  zarówno  na  sali  ćwiczeń,  jak  również

kontynuowane w warunkach domowych,

• zapoznanie uczestników zajęć z rodzajami ćwiczeń, 

• zapoznanie uczestników z metodami relaksacji i redukcji stresu,

• prowadzenie zajęć z uczestnikami według założonego harmonogramu.

Charakter i organizacja usług trenera personalnego:

1. Zadaniem  trenera  personalnego  będzie  prowadzenie  zajęć  poprzez  ustalanie  celów
treningowych,  motywowanie do  osiągnięcia celów długo  oraz  krótkoterminowych.
Uczestnicy  powinni  mieć  poczucie,  że  trener  dba  o  ich  odpowiednią  technikę.  Trener
powinien  stawiać  realne,  ale  ambitne  plany  przed  swoim  podopiecznymi,  jednocześnie
powinien  ich  słuchać  i  identyfikować  ich  potrzeby  oraz  możliwości.  Trener  personalny
powinien  podczas prowadzenia zajęć  pokazywać jak korzystać z urządzeń, przyrządów, a
dodatkowo powinien pokazywać jak prawidłowo wykonywać dane ćwiczenie. Trener ma za
zadanie  przeszkolić  podopiecznych  w  technikach  i  metodach  relaksacji,  tj.  ćwiczenia
oddechowe, rozluźnianie mięśni, zwiększenie świadomości własnego ciała itp. 

2. Czas trwania usługi wynosi 60 minut. 



3. Warunkiem  zakwalifikowania  uczestników  projektu  do  usługi  trenera  personalnego i
programu „Od Wagi” będzie gotowość uczestnika do zmiany nawyków żywieniowych oraz
aktywności ruchowej.

4. Realizacja  usługi  wymaga  bezwzględnego  przestrzegania  wytycznych  sanitarno-
epidemiologicznych zarówno przez uczestników projektu jak i specjalistę.

5. Podmiot realizujący usługę zobowiązany jest  zagwarantować specjaliście środki  ochrony
osobistej, tj.: płyn do dezynfekcji, maseczkę oraz jednorazowe rękawiczki. 

6. Podmiot  realizujący  usługę  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  Kart  Pracy,  które  będą
stanowić załącznik do faktury/rachunku.

7. Zleceniodawca ma prawo przeprowadzania kontroli jakości i zadowolenia z usług trenera
personalnego.

Wymagania względem Wykonawcy: 

1. Wymagania zawodowe osób świadczących usługi trenera personalnego: 
• wykształcenie kierunkowe związane ze sportem lub kursy trenerskie, aktualne uprawnienia

do prowadzenia zajęć, umiejętność stosowania technik relaksacji i redukcji stresu.
• co najmniej 12  - miesięczny staż pracy  w zakresie świadczenia usług trenera personalnego

lub instruktora fitness.  
2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  okresowych  kontroli  realizacji

zamówienia. Kontrola prowadzona będzie przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych w
Starachowicach lub upoważnionego przez niego pracownika Centrum. 

3. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków osób świadczących usługi,  Zamawiający
zastrzega  sobie  prawo  wnioskowania  do  Wykonawcy  o  wykluczenie  osoby  z  realizacji
usług.

4. W  związku  z  aktualnie  obowiązującym  stanem  epidemii  wywołanym  SARS-CoV-2
wywołującego chorobę COVID-19 oraz prawdopodobieństwem trwania tego stanu lub stanu
zagrożenia  epidemicznego  Wykonawca  zobligowany  jest,  aby  jego  personel  świadczący
usługi  bezwzględnie  stosował  aktualne,  tj.  obowiązujące  w terminie  realizowania  usługi
wytyczne GIS, MZ i PUW w tym zakresie. 

Oczekiwane rezultaty:
• poprawa kondycji fizycznej osób objętych Programem,

• wzrost aktywności fizycznej osób objętych Programem,

• nabycie umiejętności technik relaksacyjnych  osób objętych Programem,

• poprawa samopoczucia osób objętych Programem.

Zasady świadczenia usługi:

1. Odwołanie/zmiana  planowanego  terminu  spotkania  przez  uczestnika  projektu  powinny
nastąpić nie później niż na 48 godzin przed planowanym terminem usługi.

2. Zgłoszenia  wszelkich  zmian  terminów  należy  dokonywać  bezpośrednio  do  Wykonawcy
usługi.

3. W przypadku nie odwołania usługi bez podania ważnych przyczyn – usługa przypadająca na
dany termin nie może być realizowana w innym terminie. 

4. W  przypadku  powtarzających  się  problemów,  braku  współpracy  usługi  mogą  zostać
zawieszone lub uchylone. 

Postanowienia końcowe:



1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w usługach trenera personalnego obowiązuje przez cały
okres realizacji Projektu.

2. Modyfikacje w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w przypadku zmian w projekcie, na
skutek zmian w przepisach.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i korzystania z usług należy do Organizatora
Usług Społecznych działającego w porozumieniu z podmiotem realizującym usługę.

4. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatora Usług
Społecznych.


