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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„MOZAIKA FOLKLORU” 

  

  

§ 1 

 

 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „MOZAIKA 

FOLKLORU”, współfinansowanym przez Starostwo Powiatowe w Żywcu w ramach 

realizacji zadania publicznego Powiatu Żywieckiego w 2021 r. w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności edukacji 

regionalnej dzieci i młodzieży. 

2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 2 „Działamy z pasją” w Żywcu Oczkowie. 

3. Działania realizowane są na terenie Powiatu Żywieckiego na rzecz Uczestników 

Projektu spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3 

4. Projekt realizowany jest od 01.03.2021 r. do 30.09.2021 r. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących 

realizacji Projektu pozostaje w gestii Powiatu Żywieckiego. 

 

§ 2 

 

                                                         Założenia Projektu 

 

1. Głównym celem Projektu jest zachowanie oraz popularyzacja tradycji  

i kultury regionalnej Żywiecczyzny poprzez organizację warsztatów 

upowszechniających dziedzictwo kulturowe regionu, jego tradycje, rękodzieło  

i współczesny folklor. 

2. Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 

3. Wsparcie kierowane jest do 30 uczniów ze szkół podstawowych: Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 2 im. Orła Białego w Żywcu, Zespołu Szkół nr 6 w Sopotni Małej. 

4. Działania zaplanowane w Projekcie obejmują: 

a) cykl warsztatów pn. „Mozaika folkloru” z zakresu edukacji regionalnej 

(rękodzieło artystyczne: malarstwo na szkle, bibułkarstwo, malowanie 

drewnianych zabawek) 

b) wydarzenie podsumowujące Projekt połączone z wystawą prac. 

5. Zajęcia warsztatowe realizowane będą z podziałem Uczestników na dwie grupy, 

według szkoły, której Uczestnik jest uczniem. 

6. Warsztaty będą odbywały się na terenie szkoły, podsumowanie Projektu z udziałem 

wszystkich Uczestników na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  

w Zarzeczu.  
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§ 3 

 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona będzie przez koordynatora Projektu. 

2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem Projektu. 

3. Rekrutacja Uczestników do Projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem  równych 

szans w dostępie do udziału w działaniach projektowych. 

4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

▪ przesłanie Karty Zgłoszenia Uczestnika (załącznik nr 1) drogą elektroniczną na 

adres Realizatora Projektu: s.dzialamyzpasja@gmail.com, 

▪ o zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w Projekcie decyduje kolejność 

zgłoszeń, 

▪ po zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie dostarczenie do Realizatora 

Projektu wypełnionego formularza Deklaracji Uczestnictwa Dziecka (załącznik  

nr 2), zawierającego zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział  

w działaniach realizowanych w ramach Projektu, wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku Uczestnika na 

potrzeby projektu. 

5. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę uczestników Projektu. 

 

§ 4 

 

                                     Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

 

1. Każdy uczestników Projektu ma prawo do: 

a) udziału w wydarzeniach gwarantowanych przez program, 

b) otrzymania materiałów i pomocy do zajęć, 

c) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Projekcie, 

2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie, 

b) systematycznej obecności na warsztatach, 

                                                                 

§ 5 

 

                                 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja 

zostanie zgłoszona do Realizatora Projektu na 5 dni przed rozpoczęciem 

warsztatów – pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji. 

2. W trakcie realizacji warsztatów rezygnacja Uczestnika z udziału w Projekcie jest 

dopuszczalna w uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą przypadkach  

i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie 

rezygnacji. 

3. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup projektowych, Realizator 

Projektu przewiduje utworzenie listy rezerwowej uczestników. 

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z warsztatów lub usunięcia go z Projektu jego 

miejsce zajmuje pierwsza osoba znajdująca się na liście rezerwowej. 
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5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu 

z listy osób biorących udział w zajęciach odbywających się w ramach Projektu  

w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.   

 

 

 

§ 6 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez 

Koordynatora Projektu w porozumieniu z Dyrekcją szkół biorących udział  

w Projekcie. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie. 

4. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w szkołach biorących udział 

w Projekcie oraz w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 2 „Działamy z pasją” w Żywcu Oczkowie  

ul. Niezapominajki 14, 34-300 Żywiec. 

 


