„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Regulamin warsztatu artystycznego
o tematyce wielkanocnej – zdobienie pisanek
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ
PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.
2. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania
19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.
3. Tematem warsztatów jest zdobienie pisanek metodą decoupage oraz włóczką.
4. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
5. Celem organizacji warsztatów jest aktywizacja grup defaworyzowanych poprzez animację
lokalną, mającą na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.
6. Planowane działania:
 Warsztat artystyczny - doskonalenie umiejętności artystycznych osób zatrudnionych
w gminnych bibliotekach bądź domach kultury na terenie obszaru LGD „RAZEM”, uzdolnionych
oraz zainteresowanych nauką posługiwania się różnego rodzaju technikami plastycznymi
zdobienia pisanek do pracy z dziedmi/młodzieżą,
 ogłoszenie konkursu na „NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ” wykonaną przez
dzieci/młodzież z obszaru LGD „RAZEM” w gminnych bibliotekach bądź domach kultury.
Konkurs ogłoszony zostanie na stronie www.lgdrazem.pl. Organizator przewiduje nagrody
w postaci kart podarunkowych do zrealizowania w sklepie zabawkowym: za I miejsce 300 zł, II
miejsce 250 zł oraz III miejsce 200 zł. Ponadto spośród pozostałych uczestników konkursu
zostanie rozlosowanych 20 gadżetów promocyjnych również ufundowanych przez LGD
„RAZEM” (m. in. zapięcia do rowerów, płaszcze przeciwdeszczowe, mapy turystyczne, itp.).
§2
ZASADY REKRUTACJI
1. Przed przystąpieniem do warsztatów należy zapoznad się z Regulaminem „warsztatu
artystycznego o tematyce wielkanocnej - zdobienie pisanek” oraz wypełnid i dostarczyd
formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) na adres: Lokalna Grupa
Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, lub drogą
elektroniczną na adres: poczta@lgdrazem.pl, z dopiskiem: „WARSZTATY WIELKANOCNE”.
2. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy jest podstawą zakwalifikowania uczestnika
do udziału w warsztatach.
3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, jawności
i przejrzystości.
4. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły do skompletowania listy osób biorących udział
w warsztatach.
§3
UCZESTNICY
1. Uczestnikami warsztatów artystycznych o tematyce wielkanocnej - zdobienie pisanek
wielkanocnych, są osoby zatrudnione w gminnych bibliotekach bądź domach kultury na terenie
obszaru LGD „RAZEM”, należące do jednej z niżej wymienionych grup defaworyzowanych, tj.:
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 kobiety,
 osoby 50+,
 osoby poniżej 35 roku życia
2. Każdy uczestnik w/w działania zobowiązany jest do podpisania list obecności oraz odebrania
materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.
3. Dojazd na warsztaty spoczywa po stronie uczestnika.
4. W ramach zadania każdy uczestnik zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach.
5. Uczestnicy zadania po warsztacie artystycznym o tematyce wielkanocnej – zdobienie pisanek,
zobowiązują się do zorganizowania na terenie bibliotek gminnych bądź domów kultury
warsztatów dla dzieci/młodzieży, efektem których będzie zgłoszenie min. 3 pisanek do
konkursu ogłoszonego przez LGD „RAZEM” pn. „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”.
6. Laureaci konkursu zobowiązują się do zrealizowania kart podarunkowych w ciągu 14 dni od ich
otrzymania, pod rygorem zwrotu równowartości karty podarunkowej w przypadku nie
dokonania zakupu.
7. Laureaci konkursu zobowiązani są do przedstawienia dowodu zrealizowania bonu
w ciągu 14 dni od otrzymania nagrody (np. paragon, faktura).
§4
WARSZTATY
1. Warsztat artystyczny o tematyce wielkanocnej - zdobienie pisanek zostanie przeprowadzony
na terenie jednej z 9 gmin obszaru LGD „RAZEM” bądź m. Stoczek Łukowski w dzieo roboczy
(poniedziałek/piątek).
2. Czas trwania warsztatu 4 godziny (1 godzina warsztatów to 60 minut).
3. Miejsce, termin oraz godziny warsztatu będą ustalone z Organizatorem i prowadzącym,
o których uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na 3 dni przed ich realizacją.
4. Liczba uczestników 1 warsztatu wynosi maksymalnie 25 osób.
5. Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 30.01.2018 r. -23.02.2018 r. do godz. 15.30.
Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§5
POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Dane osobowe uczestników warsztatów będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
Administratorem danych jest Organizator, który będzie przetwarzad dane podczas promocji
wydarzenia.
2. Zgłoszenie się jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, publikację zdjęd.
3. Kwestie sporne nie ujęte w niniejszym Regulaminie, rozstrzygad będzie Organizator.

