ŁĄCZY NAS RĘKODZIEŁO – CYKL 3 WARSZTATÓW RĘKODZIELNICZYCH
SADKI – 19.09.2020 r. - 20.09.2020 r.
Na warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybaka „Nasza
Krajna i Pałuki” w ramach projektu objętego grantem pt. ŁĄCZY NAS RĘKODZIEŁO organizacja warsztatów rękodzieła służących wzmocnieniu kapitału społecznego
mieszkańców Krajny i Pałuk. obowiązuje następujący regulamin:
REGULAMIN WARSZTATÓW
I. Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin dotyczy autorskich warsztatów rękodzielniczych, organizowanych i
prowadzonych przez Organizatora na rzecz uczestników w ramach ww. projektu objętego
grantem.
2. Przez Organizatora rozumie się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i
Pałuki” z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią.
3. Przez Uczestnika rozumie się osobę zakwalifikowaną do udziału w warsztatach przez
Organizatora.
4. W ramach cyklu warsztatów rękodzielniczych odbędą się 3 spotkania warsztatowe, każde o
innej tematyce i wykorzystywanej metodzie zdobienia:
a. Niciarka – zdobiona regionalnymi wzorami wykonanymi metodą mixmedia z
elementami 3d;
b. Taca z mozaiką – zdobiona rybą wykonaną ze szklanej mozaiki;
c. Czapla – z powertex z elementami metaloplastyki.
Tematyka każdego z 3 warsztatów nawiązywać będzie do lokalnego dziedzictwa Krajny i
Pałuk m.in. wzornictwa krajeńskiego oraz fauny i flory obu regionów.
5. W każdym warsztacie udział może wziąć 10 uczestników.
6. Warsztaty adresowane są do mieszkańców powiatu nakielskiego z dwóch grup wiekowych:
a. dzieci i młodzież do 25 r.ż., tj. osoby, które nie mają jeszcze 25 lat;
b. osoby starsze po 55 r.ż., tj. osoby, które mają więcej niż 55 lat.
7. Warsztaty rękodzielnicze odbędą się we wrześniu 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w
Sadkach, ul. Strażacka 11, sala nr 1.
8. Warsztaty przeprowadzone zostaną zgodnie z opracowanym przez Organizatora
harmonogramem/ planem, udostępnionym na jego stronie internetowej: www.lgrnaklo.org.pl.
9. Warsztaty są bezpłatne.
10. Materiały na zajęcia zapewnia Organizator.
II. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie
objętym grantem i spełniające kryteria wskazane w punkcie I.6 Regulaminu, tj.
zamieszkiwanie na obszarze powiatu nakielskiego oraz przynależność do jednej ze
wskazanych grup wiekowych.
2. Warunkiem koniecznym udziału uczestnika w warsztatach jest zapisanie się na zajęcia, w
tym złożenie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszeniowej do dn. 16.09.2020 r. O
zachowaniu terminu decyduje data wpływu Karty do biura Organizatora.
3. W przypadku osób niepełnoletnich Kartę Zgłoszeniową winien podpisać rodzic/opiekun
prawny dziecka. Podpisanie Karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział
małoletniego w warsztatach.
4. Zapisów na warsztaty można dokonywać:
a. osobiście w biurze Organizatora (ul. Powstańców Wielkopolskich 6; 89 – 100 Nakło
nad Notecią); lub

b. poprzez pocztę e-mail na adres: biuro@lgrnaklo.org.pl; lub
c. telefonicznie pod nr: 690-984-318
w godzinach pracy biura Organizatora, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 .
5. W przypadku zapisów telefonicznych zainteresowana warsztatami osoba w ciągu 3 dni
kalendarzowych od dokonania zapisu winna dostarczyć do biura Organizatora (osobiście lub
za pośrednictwem poczty e-mail) wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszeniową.
6. Kartę Zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej Organizatora, tj.
www.lgrnaklo.org.pl lub odebrać w jego biurze.
7. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednym spotkaniu warsztatowym.
Jednakże, ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, Organizator zastrzega sobie
prawo do podjęcia ostatecznej decyzji na temat uczestnictwa danej osoby w kolejnych
warsztatach.
III. Obowiązki uczestnika
1. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, poszanowania
mienia Instytucji użyczającej pomieszczenie, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym
zasad związanych z zagrożeniem epidemicznym (COVID-19) i kulturalnego zachowania się
względem współuczestników warsztatów, instruktora i pracowników GOK w Sadkach oraz
stosowania się do poleceń prowadzącego.
2. Uczestnik ma obowiązek punktualnego stawiania się na warsztatach.
3. Uczestnik przed rozpoczęciem warsztatów ma obowiązek sprawdzić skład powierzonego
mu pakietu zgodnie z otrzymaną listą/ rozpiską.
4. W czasie trwania warsztatów zabrania się picia alkoholu oraz używania środków
odurzających.
5. Uczestnik nie musi przynosić na zajęcia żadnych własnych materiałów plastycznych.
Każdy uczestnik warsztatów otrzyma swój indywidualny pakiet materiałów, który wystarczy
na wykonie danej pracy. Jeśli materiały pozostaną, uczestnik zabiera je do domu.
6. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju przystosowanego do warsztatów
plastycznych, który może ulec trwałemu zabrudzeniu (wystarczy stara koszulka i spodnie,
których nie żal trwale pobrudzić).
7. Organizator i instruktor prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników
warsztatów przed rozpoczęciem, jak i po zakończeni warsztatów. Organizator zapewnia
opiekę instruktora wyłącznie podczas trwania warsztatów.
8. W związku ze stanem epidemicznym (COVID-19) oraz w trosce o uczestników
warsztatów, każdy zapisany uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora przed
rozpoczęciem warsztatów o zmianie stanu jego zdrowia lub dziecka, tj. o kontakcie z osobą
chorą na COVID-19, odbytej przez uczestnika kwarantannie lub ewentualnych symptomach
wskazujących na możliwość choroby COVID-19.
9. Uczestnik jak i Organizator zobowiązani są do przestrzegania przepisów krajowych i
obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym dotyczącym COVID -19.
IV. Uwagi końcowe
1. Regulamin warsztatów oraz Karta Zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej
Organizatora, tj. www.lgrnaklo.org.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz
wprowadzania w nim ewentualnych zmian.
3. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

