
Regulamin Projektu 

„Masaż drogą do zdrowia i rehabilitacji zawodowej”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1) Beneficjencie – oznacza to osobę, która zakwalifikowała się do Projektu,

2) grupie  preferowanej  –  oznacza  to  osoby,  które  w  pierwszej  kolejności  mogą  zostać

zakwalifikowane do Projektu i są to:

a) pracownicy służby zdrowia,

b) pracownicy oświaty,

c) pracownicy administracji publicznej,

d) sprzedawcy,

e) osoby z niepełnosprawnością,

3) kosztach udziału w Projekcie – oznacza to całkowity koszt jaki musi ponieść Beneficjent

Projektu,

4) Gabinecie Venezia – oznacza to: podmiot działający pod firmą Danuta Borowiec Venezia

z  siedzibą  os.  Na  Wzgórzach  17a/19,  31-723  Kraków.  NIP  679-226-42-02,  REGON

385089651 wpisaną do CEIDG,

5) masażyście – oznacza to osobę zatrudnioną w Gabinecie Venezia posiadającą tytuł technika

masażysty,

6) masażu – oznacza to zabieg, który polega na stymulacji tkanek organizmu, oddziałujący na

skórę, tkankę łączną i tłuszczową, mięśnie, zakończenia nerwowe oraz układ krwionośny,

limfatyczny,  nerwowy  i  hormonalny,  uwalniający  ciało  oraz  umysł  od  stresu

i wspomagający regenerację organizmu,

7) Projekcie – oznacza to Projekt „Masaż drogą do zdrowia i rehabilitacji zawodowej”.

§ 2
Cele Projektu

1. Celem Projektu jest:

1) wsparcie osób szczególnie obciążonych pracą i stresującymi sytuacjami w okresie pandemii
w uzyskaniu poprawy zdrowia i samopoczucia poprzez masaże w Gabinecie Venezia,

2) wsparcie rehabilitacji zawodowej niedowidzących i niewidomych osób niepełnosprawnych
zatrudnionych w Gabinecie Venezia na stanowiskach techników masażystów,



3) promocja zdrowego trybu życia i masażu jako sposobu na poprawę samopoczucia i stanu
zdrowia.

§ 3
Rekrutacja do Projektu

1.  Projekt,  kierowany  jest  do  osób zamieszkałych  w  gminie  miejskiej  Kraków  oraz  gminach

przylegających do Krakowa.

2. Liczba wolnych miejsc w I edycji Projektu wynosi 60. 

3. W pierwszej kolejności do Projektu zakwalifikowane są osoby z grupy preferowanej.

4. Rekrutacja do Projektu rozpoczyna się od 23.11.2020 r. i trwa do zakończenia Projektu.

5. Osoba chcąca wziąć udział w Projekcie:

1) składa deklarację o przystąpieniu do Projektu,

2) uzupełnienia ankietę, dotyczącą przeciwwskazań do masażu i wyraża zgodę na masaże,

3) akceptuje treść Regulaminu Projektu, 

4) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

6. Gabinet Venezia zastrzega sobie prawo do odmowy zakwalifikowania do Projektu osób, które

mają przeciwwskazania do korzystania z masaży.

7.  Gabinet  Venezia  o  zakwalifikowaniu  do  udziału  w  Projekcie  informuje  Beneficjenta

telefonicznie.

§ 4
Udział w Projekcie

1. Beneficjent w ramach Projektu może skorzystać z:

1) masażu twarzy za  9,84 zł (czas jednego masażu wynosi dziesięć minut),

2) masażu ciała za 18,76 zł (czas jednego masażu wynosi dwadzieścia minut).

2. Beneficjant może skorzystać maksymalnie z:

1) 10 masaży ciała w preferencyjnej cenie, 

2) 5 masaży twarzy w preferencyjnej cenie.

3. Masaże mogą być Beneficjentowi świadczone przez 4 tygodnie z częstotliwością co najmniej

3 razy w tygodniu.

4. Koszty pobierane są tylko za wykonane lub umówione zabiegi.

5. W przypadku rezygnacji z Projektu lub odwołania zabiegu na 2 dni przed planowanym terminem,

opłata za niewykonany masaż nie jest pobierana.

6. Rozpoczęcie Projektu nastąpi po zakończeniu rządowych obostrzeń, wynikających z pandemii

Covid-19, które obejmują podmioty mające na celu poprawę kondycji fizycznej.



7. W przypadku ponownego zamknięcia gospodarki z powodu pandemii termin realizacji masaży

w ramach Projektu zostanie przedłużony.

8. Jeden uczestnik może skorzystać jeden raz z Projektu.

9. W razie uzasadnionej potrzeby i wolnych miejsc, Beneficjent może uczestniczyć w Projekcie

dwukrotnie.

§ 5
Obowiązki Beneficjenta

1. Beneficjent proszony jest o:

1) przestrzeganie obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19,

2) zgłaszanie się punktualnie na ustalony termin masażu,

3) zgłaszanie  się  na  masaż  z  własnym ręcznikiem  i  obuwiem  zastępczym  (np.  tenisówki,

klapki, pantofle). 

2. Beneficjent wyraża zgodę na:

1) pomiar temperatury ciała przed masażem,

2) pomiar  ciśnienia  w przypadku posiadania schorzeń związanych z ciśnieniem krwi,  gdyż

wysokie ciśnienie  jest  przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu masażu (w przypadku

wysokiego ciśnienia i nie wykonania masażu, opłata nie jest pobierana).

§ 6
Obowiązki Gabinetu Venezia

1. W ramach Projektu Gabinet Venezia wykona dla 60 Beneficjentów masaże w preferencyjnych

cenach.

2.  Łącznie  w  ramach  Projektu  Gabinet  Venezia  zobowiązuje  się  wykonać  do  900  masaży

w preferencyjnej cenie.

3. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne wprowadziliśmy dodatkowe zabezpieczenia:

1) osoba,  która  przychodzi  na  masaż,  dezynfekuje  przy  wejściu  ręce  i  ma  bezdotykowo

mierzoną temperaturę,

2)  nie obsługujemy osób, które mają gorączkę, objawy przeziębienia, katar, itp.

3) nie obsługujemy osób, które są w trakcie kwarantanny,

4) nasi masażyści pracują w maseczkach i na życzenie klientów również w rękawiczkach,

5) pomieszczenie po każdym masażu jest wietrzone,

6) łóżka do masażu, klamki i biurka są dezynfekowane każdorazowo po wizycie klienta,

7) prosimy o zdjęcie obuwia przed wejściem do pomieszczenia, gdzie wykonywany jest masaż.



4.Gabinet Venezia wykonując masaż w preferencyjnej cenie ponosi pozostałe koszty związane

z użyciem podkładów jednorazowych, środków dezynfekujących, opłatami za energię, promocją, 

zatrudnieniem masażystów i inne koszy związane z realizacją Projektu.

§ 7
Postanowienia końcowe

1.  Gabinet  Venezia zastrzega  sobie  prawo  do  odmowy wykonania  masażu  nawet  po

zakwalifikowaniu  do  Projektu, jeżeli  uczestnik  posiada  przeciwwskazania  do  wykonywania

masażu. Przerwanie udziału w Projekcie nie powoduje naliczenia dodatkowych kosztów.

2. Gabinet Venezia nie jest podmiotem medycznym i nie  wykonuje masaży w ramach NFZ.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Projektu Gabinet Venezia będzie rozstrzygał polubownie.

4.  Spory  wynikające  z  realizacji  Projektu,  które  nie  mogą  zostać  rozstrzygnięte  polubownie

rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Gabinetu Venezia.

5. Warunkiem udziału w Projekcie jest zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

§ 8
Załączniki

1. Integralną częścią regulaminu są następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1 - Deklaracja przystąpienia do Projektu,

2) Załącznik nr 2 - Ankieta dla osoby zgłaszającej się na masaż, 

3) Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 


