REGULAMIN REKRUTACJI
uczestników warsztatów rękodzielniczych pt. „PIENINY I GORCE KOLEBKĄ RĘKODZIEŁA”

I.

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn: „PIENINY I GORCE KOLEBKĄ
RĘKODZIEŁA realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i
Sportu – ETNO POLSKA 2021.
2. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” , 34450 Krościenko, ul. Rynek 32.
3. Zajęcia skierowane są dla osób dorosłych zamieszkujących obszar LGD „Gorce-Pieniny”.
4. Tematem warsztatów jest:
•

Nauka malowania na szkle

•

Nauka tworzenia ceramiki

•

Nauka szydełkowania

•

Nauka haftu tradycyjnego

II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia do udziału w zajęciach należy dokonać na podstawie karty zgłoszeniowej
uczestnictwa w warsztatach (Załącznik nr 1 - przeznaczony dla osób pełnoletnich ,
dołączonych do niniejszego regulaminu).
2. Poprawnie wypełniony formularz oraz złożenie w wymaganym terminie jest podstawą
zakwalifikowania uczestnika do udziału w zajęciach. Liczba miejsc jest ograniczona.
3. Sposób składania kart zgłoszeniowych:
•
•
•

Email: promocja@leadergorce-pieniny.pl
Osobiście do Skrzynki Podawczej przed biurem pod adresem, ul. Rynek 32, 34-450
Krościenko n.D.
Drogą pocztową na adres j.w. (decyduje data wpływy listu do biura)

W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w warsztatach uczestnicy zostaną powiadomieni
o tym fakcie telefonicznie lub e-mailowo.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny”
ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
Tel: 018 262 35 90, 789 304 706
e-mail: biuro@leadergorce-pieniny.pl
www.leadergorce-pieniny.pl

4. Karty zgłoszeniowe można składać w terminach:
•

Warsztaty malowania na szkle do 11.06.2021r. do godz. 15.00

•

Warsztaty z szydełkowania do 11.06.2021r. do godz. 15.00

•

Warsztaty z ceramiki do 01.08.2021r. do godz. 15.00

•

Warsztaty z haftu tradycyjnego do 14.08.2021r. do godz. 15.00
✓ bezpośrednio w biurze LGD „Gorce-Pieniny” Krościenko, ul. Rynek 32,
✓ przesyłać drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu listu)
✓ drogą elektroniczną na adres: e-mail promocja@leadergorce-pieniny.pl

5. W przypadku złożenia karty uczestnictwa w wersji elektronicznej, oryginały dokumentów
należy przesłać pocztą na ww. adres w terminie wyznaczonych powyżej. Brak złożenia
oryginałów karty uczestnictwa w ww. terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
6. Zgłoszenie udziału w zajęciach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz na rozpowszechnianie wizerunku (dokumentacja
fotograficzna i filmowa). Dane osobowe uczestników projektu będą wykorzystywane
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr.119, s. 1 na
potrzeby rekrutacji uczestników warsztatów w ramach realizacji ww. programu.
7. Przewiduje się nabór uczestników zajęć z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Gorce-Pieniny”, z zastrzeżeniem, że w warsztatach mogą wziąć udział
maksymalnie 5 osób.
8. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc, o kolejności
zakwalifikowania się do udziału w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Zajęcia będą ogólnodostępne, bezpłatne. Uczestnicy zajęć ponoszą jedynie koszty dojazdu
na miejsce zajęć. Rekrutację prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Zarząd LGD
„Gorce-Pieniny” zgodnie z zasadami rekrutacji na podstawie karty zgłoszenia. Rekrutacja
będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z jednakowymi dla wszystkich
warunkami.
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2. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz jej
dostarczenie w wymaganym terminie do siedziby LGD „Gorce-Pieniny” lub przesłanie
pocztą elektroniczną.

IV. TERMINARZ
1. Termin składania kart zgłoszeniowych:
✓ Warsztaty malowania na szkle do 11.06.2021r. do godz. 15.00
✓ Warsztaty z szydełkowania do 11.06.2021r. do godz. 15.00
✓ Warsztaty z ceramiki do 01.08.2021r. do godz. 15.00
✓ Warsztaty z haftu tradycyjnego do 14.08.2021r. do godz. 15.00

2. Miejsce warsztatów:
✓ Warsztaty malowania na szkle - Galeria Krzywa Jabłonka w Szczawnicy, ul.
Pienińska 4
✓ Warsztaty z szydełkowania – Izba Regionalna w Krościenku n.D., ul. Rynek 32
✓ Warsztaty z ceramiki - Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej, ul.
Dłubacze 173b
✓ Warsztaty z haftu tradycyjnego – Koło Gospodyń Wiejskich w Maniowach przy
Straży Pożarnej, ul. Pienińska 2a
3. Zajęcia odbywać się będą w poniższych terminach:
•

Warsztaty malowania na szkle 14-17 czerwca 2021r.

•

Warsztaty z szydełkowania 15-18 czerwca 2021r.

•

Warsztaty z ceramiki 2-5 sierpnia 2021r.

•

Warsztaty z haftu tradycyjnego 16-19 sierpnia 2021r.

4. Dni i godziny zajęć mogą ulec zmianie. O sytuacji takiej Organizator wraz z Prowadzący
będzie niezwłocznie informował uczestników warsztatów, jednak nie później niż najpóźniej
na 2 dni przed ich realizacją.
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V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku wprowadzenia zmian niezwłocznie zamieści stosowną informację wraz z
aktualnym Regulaminem Rekrutacji na stronie internetowej stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje
Organizator.
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