ZADANIE DOFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Regulamin uczestnictwa w warsztatach
„Kultura na 55 z plusem”.

2.9. Dzień roboczy – za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni wolnych.

1. Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa
w warsztatach w ramach projektu realizacji zadania publicznego nr
671/46/19 współfinansowanego ze środków Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej w Warszawie.

3. Czasowy i terytorialny zakres Projektu
Projekt jest realizowany na terenie partnerskich gmin wiejskich (Jabłonna,
Nieporęt, Wieliszew, Serock, Pomiechówek, Strzegowo) w okresie
od 1 sierpnia do 30 listopada 2019 r. zgodnie z ustalonym
harmonogramem w poszczególnych miejscowościach.

2. Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia,
należy rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile postanowienia
Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:
2.1. Projekt – oznacza realizację cyklu warsztatów z ceramiki dla dzieci
w ramach Projektu pod nazwą „Podwodny świat młodego ceramika”;
2.2. Regulamin – regulamin uczestnictwa w warsztatach w ramach
Projektu;
2.3. Organizator Projektu – Fundacja Artystyczna „Wylepiarnia”;
2.4. Biuro Projektu – Pracownia Organizatora Projektu, ul. Targowa 65,
05-120 Legionowo
2.5. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w
Projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie;
2.6. Uczestnik – osoba, która spełnia wszystkie wymogi określone
w Regulaminie oraz zostało zakwalifikowane do udziału w Projekcie;
2.7. Warsztaty – zajęcia o charakterze edukacyjnym z udziałem dzieci
w wieku określonym w niniejszym Regulaminie, prowadzone przez
Organizatora;
2.8. Partnerska Gmina – gminy w których będą odbywały się warsztaty,
(Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew, Serock, Pomiechówek, Strzegowo);

4. Cel Projektu
Głównym Celem projektu jest wyrównywanie szans oraz stymulowanie
rozwoju 150 seniorów (wiek 55+) zamieszkałych na terenie gmin
wiejskich, partnerskich (Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew, Serock,
Pomiechówek, Strzegowo) poprzez organizację zajęć ceramicznych z
elementami terapii ręki rozwijających zdolności manualne, koordynację
wzrokowo-ruchową oraz kreatywność.
5. Zakres warsztatów
W ramach Projektu będą się odbywać warsztaty według ustalonego przez
Organizatora harmonogramu. W ramach projektu Organizator
przeprowadzi 3 rodzaje zajęć w każdej z partnerskich gmin. Każda z grup
będzie liczyć po 25 osób. Łącznie w projekcie weźmie udział 150 osób w
6 gminach. Spotkania Warsztatowe będą trwały każde po 90 min. Każda
osoba weźmie udział w 3 zajęciach.
6. Kryteria uczestnictwa
6.1. Uczestnikiem Projektu mogą zostać osoby dorosłe zamieszkujące na
terenie Partnerskich Gmin;
6.2. Warsztaty są skierowane do osób w wielu 55 lat z plusem;
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6.3. Jedno osoba może zostać zapisane na 1 cykl spotkań, czyli na
trzy spotkania warsztatowe.
7. Finansowanie
Projekt jest dofinansowany
Mazowieckiego.

ze

środków

budżetu

województwa

8. Rekrutacja
8.1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Partnerów Projektu w trybie
ciągłym, do wyczerpania wolnych miejsc;
8.2. Liczba miejsc jest ograniczona. W każdej z Partnerskich Gmin udział
w warsztatach weźmie 25 Uczestników;
8.3. Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach następuje poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
fundacji oraz złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego
Formularza, który jest jednocześnie umową uczestnictwa
w Projekcie w najbliższej placówce Ośrodka Kultury w gminie
zamieszkania, której dotyczy Projekt;
8.4. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin znajdują się na stronie
internetowej
Fundacji
Artystycznej
„Wylepiarnia”
www.wylepiarnia.pl/projekty/ oraz w wersji papierowej w Ośrodkach
Kultury w Partnerskich Gminach objętych Projektem;
8.5. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje spełnienie
kryteriów określonych w punkcie 6 Regulaminu oraz złożenie
prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego. Na
podstawie złożonych Formularzy zgłoszeniowych zostanie
sporządzone lista Uczestników Projektu z podziałem na poszczególne
warsztaty oraz listy rezerwowe;
8.6. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc
przewidzianych dla Uczestników o zakwalifikowaniu Kandydata

do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń począwszy
od zgłoszeń złożonych w terminie najwcześniejszym;
8.7. O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie osoby
zainteresowane informowane będą drogą e-mailową lub
telefonicznie przez otrzymanie potwierdzenia. Po otrzymaniu
potwierdzenia o zakwalifikowaniu się na warsztaty, uczestnik
zobowiązuje się do udziału w warsztatach.
8.8. Po upływie trzech dni roboczych od daty złożenia dokumentów i
braku otrzymania od Organizatora potwierdzenia, Osoba składająca
chęć wzięcia udziału w projekcie jest zobowiązany do kontaktu
telefonicznego z Organizatorem pod numerem telefonu
+48 792 990 114.
8.9. Każdy może wycofać udział w warsztatach bez ponoszenia żadnych
sankcji, jeżeli poinformuje o tym Organizatora e-mailem na adres:
biuro@fundacjaartystycznawylepiarnia.pl, lub osobiście nie później
niż na 5 dni roboczych przed planowanymi warsztatami
(obowiązuje data wpłynięcia informacji do Organizatora).
9. Zobowiązania
9.1. Udział osób w warsztatach jest bezpłatny;
9.2. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania właściwego
Ośrodka Kultury o swojej nieobecności na 5 dni przed terminem
realizacji warsztatów, W takim przypadku Ośrodek Kultury
deleguje na zajęcia kolejnego Uczestnika z listy;
9.3. W przypadku, gdy warsztaty nie odbędą się z winy Organizatora,
zaproponowany zostanie inny termin. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu start poniesionych po stronie Uczestnika
wywołanych odwołaniem warsztatów;
9.4. Uczestnicy zobowiązani są punktualnie przybyć na warsztaty, oraz
podpisać się na liście obecności Uczestników warsztatów;
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9.5. W warsztatach uczestniczą tylko osoby zakwalifikowane do wzięcia
udziału w Projekcie;
9.6. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych
Uczestników zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych [Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.];
10. Udostępnianie wizerunku Uczestnika
10.1. W trakcie trwania Projektu zostanie wykonana dokumentacja
fotograficzna lub filmowa z udziałem Uczestników biorących udział
w Projekcie;
10.2. Uczestnik wyrazi zgodę poprzez podpisanie formularza
zgłoszeniowego na rozpowszechnianie wizerunku dla celów
reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku
z organizacją i prowadzeniem Projektu na polach eksploatacji
obejmujących:
wprowadzanie
do
obrotu,
użyczanie,
rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie
dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach,
publikacjach, raportach oraz portalach społecznościach wydawanych
lub prowadzonych przez Organizatora Projektu lub z jego udziałem.
11. Postanowienia końcowe
11.1. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją
Projektu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Fundacji
Artystycznej „Wylepiarnia”; www.wylepiarnia.pl oraz w mediach
społecznościowych www.facebook.com/smokceramok, oraz w
poszczególnych Domach Kultury na terenie Partnerskich Gmin;
11.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie
Regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie
internetowej Organizatora;

11.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie mają postanowienia Organizatora Projektu.
12. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pod adresy:
12.1. Jabłonna,
Gminne Centrum Kultury i Sportu
05-110 Jabłonna,
ul. Modlińska 102
tel. 22 782 47 37,
e-mail: gckis@jablonna.pl
12.2. Nieporęt,
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 9a
05-126 Nieporęt
Tel.: 22 774 83 26
e-mail: kultura_nieporet@wp.pl
12.3. Wieliszew,
Ośrodek Kultury w Wieliszewie
Łajski, ul. Stanisława Moniuszki 2 (róg Nowodworskiej),
05-119 Legionowo
tel. 22 782 20 02,
e-mail: kultura@wieliszew.pl
12.4. Serock,
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
ul. Pułtuska 35,
05-140 Serock
tel. +48 22 782 80 70
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biuro@kultura.serock.pl
12.5. Pomiechówek,
Ośrodek Kultury PomPA
ul. Jana Kilińskiego 1
05-180 Pomiechówek
tel.: 22 785 41 55, 502 788 598
e-mail: pompa.pomiechowek@gmail.com
12.6. Strzegowo,
Urząd Gminy Strzegowo - Sekretariat
Plac Wolności 32
06-445 Strzegowo
Tel.: (23) 679-40-04
……..…………………………………………
(data, czytelny podpis Opiekuna)

