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REGULAMIN
WARSZTATÓW MALARSTWA NA TKANINIE
REALIZOWANYCH PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ KASZUBY
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach malarstwa na tkaninie
realizowanych przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby (LGR Kaszuby), zwanymi dalej „Warsztatami”.
Warsztaty są dofinansowane przez Województwo Pomorskie w ramach projektu pt. „Tożsamość Regionalna
Pędzlem Malowana. Warsztaty Malarskie”.
Warsztaty realizowane są w ramach działań aktywizujących lokalne społeczności LGR Kaszuby.
Warsztaty będą realizowane w terminie wskazanym przez LGR Kaszuby we wrześniu, październiku
i listopadzie 2016 r. Dokładne terminy zajęć zostaną uzgodnione z poszczególnymi szkołami, które zgłoszą
chęć udziału w zajęciach.
Warsztaty zostaną zrealizowane w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie.
Dojazd dzieci na warsztaty leży po stronie zgłaszających do udziału w realizacji projektu.
Warsztaty przeznaczone są dla grup 15 osobowych uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjalnych.
Udział w Warsztatach jest bezpłatny.

Rozdział II
Zasady rekrutacji uczestników Warsztatów
Etapy wyboru uczestników do Projektu:
1. Rozpowszechnienie informacji o Warsztatach na stronie internetowej LGR Kaszuby oraz na portalu
społecznościowym FB.
2. Rekrutacja uczniów/uczestników Warsztatów przez Dyrektorów Szkół:
Zgłaszanie grup uczestników przez szkoły na podstawie:
1) podpisanej karty zgłoszenia wraz z listą uczniów - uczestników warsztatów, stanowiącej załącznik
nr 1 do regulaminu,
2) zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w warsztatach malarstwa na tkanine, stanowiącej załącznik
nr 2 do regulaminu.
3. Podpisanie karty zgłoszenia do udziału w warsztatach przez Dyrektora szkoły oraz wyrażenie zgody przez
rodzica/opiekuna prawnego oznacza jednocześnie:
1) Wyrażanie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Projektu w związku
z realizacją Warsztatów przez LGR Kaszuby.
2) Udzielenie LGR Kaszuby nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć
i nagrań z wizerunkiem uczestników Warsztatów bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego
medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez LGR Kaszuby działalnością.
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Rozdział III
Zasady organizacji oraz uczestnictwa w projekcie
Warsztaty zrealizowane zostaną w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie,ul. Bukowskiego 2a.
Warsztaty odbywać się będą w terminach i godzinach ustalonych przez LGR Kaszuby.
Przewidywany czas trwania zajęć: 3 godz.
Liczba uczestników Warsztatów: 15 osób/uczniów w grupie. Do każdej grupy ze szkoły przyporządkowany
zostanie, wskazany przez Dyrektora Szkoły, min. 1 opiekun (nauczyciel), obecny podczas trwania warsztatów.
Do prowadzenia zajęć zaangażowani zostaną pracownicy biura LGR Kaszuby.
Opiekę nad Uczestnikami podczas trwania warsztatów sprawować będą nauczyciele wskazani do udziału
w Warsztatach przez Dyrektorów Szkół.
LGR Kaszuby odpowiedzialna będzie za przygotowanie materiałów plastycznych niezbędnych
do przeprowadzenia warsztatów malarstwa na tkaninie, w tym m.in.: torby z flizeliny, farby akrylowe, pędzle,
ołówki, kalki, wzory rysunków, pojemniki na wodę, ręczniki papierowe, folie i tektury zabezpieczające stoliki.
Prace wykonane przez uczestników warsztatów stają się ich własnością. Materiały plastyczne niezbędne
do przeprowadzenia warsztatów podlegają zwrotowi.
LGR Kaszuby nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie trwania warsztatów z winy
uczestników.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
LGR Kaszuby zastrzega sobie prawo:
1) zmiany niniejszego Regulaminu,
2) wprowadzania zmian do zakresu i zasad realizacji Warsztatów bez podania przyczyny,
3) publikacji informacji, materiałów i zdjęć z realizacji Warsztatów,
4) decydowania w sprawach nieobjętych regulaminem oraz w sytuacjach spornych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia podejmuje LGR Kaszuby.
Uczestników Warsztatów przebywających na terenie siedziby LGR Kaszuby obowiązuje niniejszy Regulamin
oraz Regulamin Centrum Promocji i Edukacji Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA GRUPY DO UDZIAŁU
W WARSZTATACH MALARSTWA NA TKANINIE
w ramach projektu pt.
„Tożsamość Regionalna Pędzlem Malowana. Warsztaty Malarskie”
Nazwa szkoły: ………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
ulica

……………………………………………………………………………………………

numer

……………………………………………

miejscowość ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
kod

…………………………………………………………

poczta

…………………………………………………………………………

Telefon do szkoły ……………………………………….…………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna grupy* ………………………………………………………………………………………
Telefon do opiekuna grupy ………………………………………………, e-mail: ………………………….…………………………………
Przewidywana liczba uczniów biorących udział w warsztatach …………………………………………**
**ZAŁĄCZNIK – LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WARSZTATACH
* osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych dotyczących realizacji warsztatów malarstwa na tkaninie

1. Zgłaszam chęć uczestnictwa szkoły w warsztatach malarstwa na tkaninie realizowanych przez Lokalną Grupę
Rybacką Kaszuby w ramach projektu „Tożsamość Regionalna Pędzlem Malowana. Warsztaty Malarskie”.
2. Oświadczam, że dane zawarte w karcie zgłoszenia do udziału w warsztatach oraz załaczniku są prawdziwe.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu warsztatów malarstwa na tkaninie realizowanych
przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby i akceptuję wszystkie warunki w nim zawarte.
............................................................
(miejscowość i data)

…………………..........................................
(podpis Dyrektora Szkoły)

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu warsztatów malarstwa na tkaninie realizowanych
przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby i akceptuję wszystkie warunki w nim zawarte.
2. Oświadczam, że będę pełnił/a obowiązki opiekuna grupy - uczestników Warsztatów, wskazanych
w załączniku do karty zgłoszenia – lista uczniów biorących udział w warsztatach malarstwa na tkaninie.

............................................................
(miejscowość i data)

…………………..........................................
(podpis Nauczyciela / opiekuna grupy)
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LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ
W WARSZTATACH MALARSTWA NA TKANINIE
w ramach projektu pt.
„Tożsamość Regionalna Pędzlem Malowana. Warsztaty Malarskie”

Nazwa Szkoły …………………………………………………………………………………………………
Klasa ……………………………
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

…………………………………………………………
(podpis Nauczyciela / opiekuna grupy)

……………………………………………………
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NA UDZIAŁ W WARSZTATACH MALARSTWA NA TKANINIE
w ramach projektu pt.
„Tożsamość Regionalna Pędzlem Malowana. Warsztaty Malarskie”

Imię i nazwisko uczestnika warsztatów:
……………………………………………………………………………

Nazwa Szkoły:
……………………………………………………………………………

Klasa:
……………………………………………………….…………

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w WARSZTATACH MALARSTWA NA TKANINIE
realizowanych przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu WARSZTATÓW MALARSTWA
NA TKANINIE realizowanych przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby i akceptuję wszystkie warunki
w nim zawarte.

Miejscowość i data:

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego:

……………………………………

……………………………………………………………
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