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REGULAMIN REKRUTACJI 

uczestników warsztatów rękodzielniczych  

pt. „RĘKODZIEŁO – Tradycje regionu pienińsko - gorczańskiego” 

  

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn: „RĘKODZIEŁO – Tradycje 

regionu pienińsko - gorczańskiego realizowanym w ramach ramach otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 

2021 r. pn. :Mecenat Małopolski- I edycja” 

2. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”, 

34-450 Krościenko, ul. Rynek 32.  

3. Zajęcia skierowane są dla osób dorosłych zamieszkujących obszar LGD „Gorce-Pieniny”.  

4. Tematem warsztatów jest: 

 Haft matematyczny 

 Rzeźba w drewnie 

 

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: 

 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) 
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W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w warsztatach uczestnicy zostaną powiadomieni 
o tym fakcie telefonicznie lub e-mailowo.  

4. Karty zgłoszeniowe można składać w terminach: 

 Warsztaty z haftu matematycznego do 18.10.2021r. do godz. 14.00  

 Warsztaty z rzeźby w drewnie 31.10.2021r. do godz. 14.00 

5. 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.  
 

6. Przewiduje się nabór uczestników zajęć z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Gorce-Pieniny”, z zastrzeżeniem, że w warsztatach mogą wziąć udział maksymalnie 

7 osób. 

7. 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.  

2. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz  jej dostarczenie 
w wymaganym terminie do siedziby LGD „Gorce-Pieniny”. 

 

IV. 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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