REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
ORAZ UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Projekt: „Tańcowała igła z nitką”- promocja, organizacja i rozwój lokalnej twórczości
kulturalnej.
Operacja z zakresu „Małe Projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
§1
INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Projekt: „Tańcowała igła z nitką”- promocja, organizacja i rozwój lokalnej twórczości
kulturalnej realizowany jest przez Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych w Stopnicy
w ramach operacji z zakresu małych projektów, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.
2. Projekt zostanie zrealizowany na obszarze objętym LGD.
3. Biuro projektu znajduje się w Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy.
4. Okres realizacji projektu: od dnia podpisania umowy 18.03.2014r do wrzesień 2014.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców obszaru LGD oraz stworzenie
warunków dla rozwoju lokalnej twórczości kulturalnej poprzez zakup
specjalistycznych urządzeń, utworzenie strony internetowej oraz przeprowadzenie
warsztatów z zakresu rękodzielnictwa.
2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady
uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu „Tańcowała igła z nitką”- promocja,
organizacja i rozwój lokalnej twórczości kulturalnej zwanym dalej „Projektem”.
3. Udział uczestników jest bezpłatny.
§3
TERMIN, MIEJSCE I ZAKRES WARSZTATÓW
1. W ramach projektu w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, zostanie
zrealizowane przez profesjonalnego wykonawcę, 24 godzinne szkolenie obejmujące
dwa moduły. Uczestnicy nauczą się szycia i zdobienia dekoracji tekstylnych oraz
nauczą się ręcznego robienia kartek okolicznościowych tzw. Scrapbookingu.
Szkolenie skierowane jest do 20 osób. Będą to warsztaty praktyczne.
I moduł
Szycie i zdobienie dekoracji tekstylnych
Szkolenie będzie prowadzone przez 2 dni po 8 godzin dziennie.
II moduł
Ręczne robienie kartek okolicznościowych Scrapbooking
Szkolenie będzie prowadzone przez 1 dzień po 8 godzin dziennie

2. W ramach projektu w siedzibach świetlic wiejskich w miejscowościach Mietel
i Szczytniki zostaną zrealizowane, przez członkinie Stowarzyszenia Kobiet
Kreatywnych w Stopnicy 2 szkolenia każde skierowane do 10 osób, obejmujące
tematyką zakres profesjonalnego szkolenia dwumodułowego. Będą to warsztaty
praktyczne. Uczestnicy nauczą się szycia i zdobienia dekoracji tekstylnych oraz
nauczą się ręcznego robienia kartek okolicznościowych tzw. Scrapbookingu.
3. Szkolenia skierowane są do wszystkich zainteresowanych. Szkolenia będą
prowadzone w Mietlu przez 2 dni po 5 godzin przez 2 prowadzących oraz
w Szczytnikach przez 2 dni po 5 godzin przez 2 prowadzących .
§4
UCZESTNICY PROJEKTU
1. Grupę docelową stanowić będą osoby dorosłe, które wyrażą wolę zdobywania wiedzy
i umiejętności na temat szycia i zdobienia dekoracji tekstylnych oraz ręcznego
robienia kartek okolicznościowych.
2. Złożą w terminie deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem
o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji uczestników oraz uczestnictwa
w szkoleniu oraz podpiszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
§5
WARUNKI REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
1. Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
2. Nabór uczestników do obydwu rodzajów szkoleń /warsztatów/ prowadzony będzie
równolegle tj. na II modułowe szkolenia, prowadzone przez profesjonalnego
wykonawcę w wymiarze 24 godzin w okresie 3 dni oraz na szkolenia przeprowadzone
przez członkinie Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych w miejscowości Mietel
i Szczytniki.
3. Proces rekrutacji rozpocznie się w dniu 15.05.2014r do 5.06.2014r
4. Ogłoszenie o prowadzonym naborze i wszystkie wymagane informacje, dokumenty
oraz terminy będą publikowane na stronie internetowej www.skk.stopnica.pl.
5. Dopuszcza się udział tych samych osób w dwóch modułach szkoleniowych.
6. O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Po zgłoszeniu się 20 osób zostanie utworzona lista podstawowa. nabór na tzw. listę
podstawową trwał będzie do czasu wyczerpania ilości dostępnych miejsc w ramach
warsztatów modułowych. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.
Osoby z listy rezerwowej będą miały pierwszeństwo w udziale w szkoleniu
prowadzonym przez członkinie SKK
7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w warsztatach modułowych pierwsza
osoba z listy rezerwowej zostanie przesunięta na listę podstawową. W przypadku
powtórzenia się tej sytuacji będzie stosowana zasada przesunięcia uczestnika z list
rezerwowej na podstawową.
8. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.
9. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w szkoleniach będą
informowani telefonicznie.
10. W przypadku nie rekrutowania w określonym terminie wymaganej grupy uczestników
przewiduje się możliwość przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej
liczby uczestników.

§6
PRAWA UCZESTNIKA SZKOLENIA I WARSZTATÓW
1. Każdy uczestnik ma prawo do zgłaszania uwag.
§7
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SZKOLENIA
1. Każdy uczestnik zobowiązuje się do:
• złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie,
• zapoznania się z regulaminem REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ
UCZESTNICTWA W SZKOLENIU,
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• uczestniczenia we wszystkich zajęciach, na które zadeklarował uczestnictwo,
• podpisania listy obecności,
• punktualnego przychodzenia na zajęcia,
• przestrzegania niniejszego regulaminu.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie gdy będzie to konieczne z uwagi na
zmianę realizacji Projektu.
2. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości do chwili
zakończenia projektu.
3. Treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych
w Stopnicy oraz na stronie internetowej www.skk.stopnica.pl.

Załączniki:
załącznik nr 1-Deklaracja uczestnictwa wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się
z REGULAMINEM REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ UCZESTNICTWA
W SZKOLENIU
załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.

Stopnica, 5 maja 2014r
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