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REGULAMIN UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU 

„PISANKI – ARTYSTYCZNE WARSZTATY WIELKANOCNE” 
 

1. Organizatorami warsztatów pn. „Pisanki – artystyczne warsztaty wielkanocne” jest 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  z siedzibą w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 

2A, 83-333 Chmielno. 

2. Warsztaty są organizowane na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Celem organizacji inicjatywy jest aktywizowanie lokalnej społeczności, kultywowanie 

tradycyjnych zwyczajów świątecznych, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia 

pisanki w obrzędowości ludowej. Warsztaty stanowią okazję do indywidualnej działalności 

artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia 

pisanek wielkanocnych. 

4. Warsztaty rękodzielnicze skierowane są do osób dorosłych (również do młodzieży) 

zainteresowanych nauką posługiwania się rożnego rodzaju technikami plastycznymi,                       

w szczególności wykonywania wielkanocnych jaj technikami dekorowania na wzór 

tradycyjnych pisanek jakie tworzy się na Opolszczyźnie.  

5. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie LGR Kaszuby, ul. P. Bukowskiego 2A, 83 – 333 Chmielno 

w terminie 29.02.2020 roku w trzech grupach: 

 grupa I - 10:00 – 12:00, 

 grupa II - 13:00 – 15:00, 

 grupa III - 16:00 – 18:00. 

6. Prowadzącymi spotkanie będą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Tułowicach  

z Opolszczyzny. 

7. Przed przystąpieniem do warsztatów należy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić  

i dostarczyć do siedziby LGR Kaszuby osobiście lub drogą elektroniczną formularz 

zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.   

8. Uczestnictwo w warsztatach jest odpłatne. Koszt udziału jednego uczestnika  

to opłata w wysokości 39,00 zł. 

9. Podstawą do zakwalifikowania uczestnika do udziału w warsztatach jest uiszczenie w/w opłaty 

w terminie 3 dni od dnia dostarczenia formularza zgłoszeniowego. Wpłaty można dokonywać: 

 osobiście, w siedzibie LGR Kaszuby, 

  przelewem: Bank MILLENNIUM  Konto nr  87 1160 2202 0000 0001 5681 2445 

Lokalna Grupa Rybacka 
KASZUBY 

ul. P. Bukowskiego 2A, 83-333 Chmielno 

tel/fax (58) 684 35 80, tel. kom. 0 530 530 733,  
e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl 

 



 
 

 
 
 
 

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Pisanki - ……. (imię i nazwisko/nazwę 

osoby/instytucji zgłaszającej), …… (liczbę zgłoszonych osób)” np. Pisanki – Jan 

Kowalski, 4 os. 

10. Dokonanie opłaty wpisowej jest bezzwrotne. W przypadku rezygnacji z udziału  

w warsztatach opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji w warsztatach może               

w zamian wziąć udział inna osoba. 

11. Dojazd na warsztaty spoczywa po stronie uczestnika. 

12. W ramach zadania każdy uczestnik wyposażony zostanie w niezbędne materiały do aktywnego 

udziału w zajęciach. 

13. Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas trwania zajęć warsztatowych.  

14. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, jawności  

i przejrzystości. Termin zakończenia naboru uczestników upływa w dniu 14.02.2020 

r. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

15. O wyborze osób będących uczestnikami warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń 

(potwierdzeniem zgłoszenia jest dokonanie opłaty wpisowej).  

16. Zapoznanie z niniejszym regulaminem oraz podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza 

jednocześnie: 

 Wyrażanie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników 

warsztatów w związku z realizacją zadań przez LGR Kaszuby, do celów związanych  

z realizacją operacji, w szczególności w związku z wdrażaniem, ewaluacją, monitoringiem, 

działaniami informacyjnymi i promocyjnymi oraz sprawozdawczością (zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 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) oraz Ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000);  

 Udzielenie LGR Kaszuby nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć i nagrań z wizerunkiem  uczestników 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. 

17. Organizatorzy warsztatów zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu w czasie jego 

obowiązywania. O ewentualnych zmianach dotyczących inicjatywy Organizator będzie 

informować poprzez stronę internetową www.lgrkaszuby.pl 

18. Wszystkie informacje o przedsięwzięciu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się  

w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej  Kaszuby oraz do pobrania na stronie www.lgrkaszuby.pl 

 

 

http://www.lgrkaszuby.pl/

