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Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Projekt pod nazwą:   

„DĄBART- z tradycją w nowoczesność" czyli kultywowanie i promocja lokalnej twórczości i rękodzieła, doposażenie świetlicy wiejskiej 
w Dąbrówce oraz organizacja wystawy rękodzieła ludowego połączonej z konkursem "Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe"  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty. 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

 

 
 

 

 
 

Regulamin rekrutacji uczestników warsztatów  

ludowego rękodzieła i wykonywania strojów regionalnych 

 „DĄBART- z tradycją w nowoczesność" 

 
§1. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na warsztaty realizowane w ramach Projektu 

„DĄBART- z tradycją w nowoczesność" czyli kultywowanie i promocja lokalnej 

twórczości i rękodzieła, doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce oraz organizacja 

wystawy rękodzieła ludowego połączonej z konkursem "Tradycyjne ozdoby 

bożonarodzeniowe"   

2. Organizatorem warsztatów jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 

w Rzezawie. 

3. Warsztaty realizowane będą na terenie Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce w okresie od 

czerwca do grudnia 2013 roku. 

4. Niniejszy Regulamin Rekrutacji będzie powszechnie dostępny na stronie internetowej 

GCKCziS w Rzezawie, w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce oraz w biurze Projektu 

w Rzezawie ul. Kościelna 8. 

5. Zapisy Regulaminu Rekrutacji spełniają zasady równości dostępu i równości szans 

(w tym równości płci) osób ubiegających się uczestnictwo w Projekcie. 

 

 

§2. Organizacja warsztatów w ramach Projektu 

 

1. W trakcie trwania Projektu zostanie przeprowadzony cykl 24 warsztatów ludowego 

rękodzieła i wykonywania strojów regionalnych  - zajęcia realizowane będą w okresie 

od czerwca do grudnia 2013r. – średnio raz w tygodniu. 

2. Udział warsztatach jest nieodpłatny i ogólnodostępny dla dorosłych mieszkańców 

obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma. Ilość uczestników 

ograniczona. 

3. Warunkiem udziału w warsztatach jest pisemne zadeklarowanie udziału we wszystkich 

24 warsztatach. Dojazd na warsztaty na koszt własny. 
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4. Warsztaty składają się z bloków tematycznych, w ramach których zaplanowano zajęcia 

z zakresu: wikliniarstwa (w tym także przy użyciu tzw. wikliny ekologicznej -  

papierowej pozyskiwanej z makulatury), koronkarstwa, robótek ręcznych, 

wykonywania kwiatów z bibuły oraz ozdób okolicznościowych, jednak największa 

ilość warsztatów zostanie poświęcona technikom szycia i zdobienia strojów 

regionalnych damskich i męskich. 

5. Organizator warsztatów zapewnia podstawowe materiały i akcesoria krawieckie 

niezbędne do realizacji programu warsztatów. Organizator nie zapewnia poczęstunku 

podczas warsztatów. 

 

Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie ostatecznie zatwierdzony podczas 

pierwszych zajęć warsztatowych w dniu 25 czerwca o godzinie 15.30 w Świetlicy 

Wiejskiej w Dabrówce. 

 

 

§3. Przebieg rekrutacji na warsztaty 

 

1. Nabór uczestników warsztatów realizowanych w ramach Projektu zostanie 

przeprowadzony w okresie od 18 do 20 czerwca 2013r.  

2. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie w Świetlicy Wiejskiej 

w Dąbrówce w godzinach pracy, tj.: od wtorku od czwartku w godzinach od 

14.00 do 19.00, telefon: 14 6858013. 

3. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w warsztatach jest dostarczenie kompletu 

dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem o udziale 

we wszystkich zajęciach warsztatowych, podpisany regulamin uczestnictwa). 

 

 

§4. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

W przypadku wprowadzenia zmian niezwłocznie zamieści stosowną informację wraz 

z aktualnym Regulaminem Rekrutacji na stronie internetowej www.rzezawa.pl oraz 

w Biurze Projektu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje 

Organizator. 

 

 

 

 

 

 


