EtnoPolska 2020

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach
w ramach projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

§1
Informacje ogólne
1. Szkolenia i warsztaty realizowane są w ramach projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.
2. Projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie” realizowany jest przy wsparciu finansowym
Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2020.
3. Przedmiotem regulaminu jest sprecyzowanie ogólnych warunków uczestnictwa w szkoleniach
oraz warsztatach, procedur rekrutacji, zasad organizacji działań oraz praw i obowiązków
uczestników projektu.
4. Realizatorem projektu jest Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Kościerzynie z siedzibą
przy ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna – biuro projektu.
5. Celem projektu jest propagowanie szacunku i tolerancji dla języka, kultury i tradycji Kaszub.
Wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej. Upowszechnienie wiedzy na temat tradycyjnych
wartości historycznych i kulturowych Kaszub.
6. Cel ten będzie realizowany poprzez;
 organizację szkoleń i warsztatów regionalnych w grupach 20 osobowych;
 organizację wycieczek edukacyjnych po Kaszubach;
 organizację uroczystego podsumowania działań projektu wraz z wystawą wykonanych
przez uczestników projektu prac.
7. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2020r. do 15.10.2020r.
8. Zasięg projektu obejmuje obszar Województwa Pomorskiego.
9. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§2
Kryteria uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach:
1. Uczestnikami szkoleń i warsztatów mogą być osoby dorosłe z terenu powiatu kościerskiego, które
zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia.
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2. Kryteria weryfikowane są na podstawie oświadczenia składanego przez uczestnika podczas
rekrutacji.
3. Zasady rekrutacji projektu są zgodne z polityką równych szans.
4. Przyjęcie Formularza Rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w
projekcie.
5. Do udziału w szkoleniach i warsztatach zostanie zakwalifikowanych po 20 wg poniższego
zestawienia:
•

Język kaszubski (50 godzin) oraz historia i kultura Kaszubów (20 godzin)

•

Warsztaty plecionkarstwa (10 godzin)

•

Warsztaty haftu (10 godzin)

•

Warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły i krepy (10 godzin)

•

Warsztaty malarstwa na szkle (10 godzin)

•

Warsztaty wyrabiania w glinie (10 godzin)
§3

Procedura rekrutacji uczestników warsztatów
1. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i przeprowadzona zostanie online.
2. Za rekrutację uczestników na szkolenia i warsztaty odpowiedzialny jest koordynator projektu.
3. Formularz Rekrutacyjny złożony przez kandydata na uczestnika szkoleń i warsztatów będzie
oceniany pod względem formalnym poprzez weryfikację informacji w nim zawartych, tj.:


miejsce zamieszkania: Powiat Kościerski,



kompletność formularza zgłoszeniowego,



terminowe przesłanie zgłoszenia.

4. Zgłoszenie do udziału w warsztatach polega na przesłaniu online Formularza Rekrutacyjnego
do dnia 14 czerwca 2020 roku.
5. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Realizatora projektu oraz na stronach
Partnerów: Gminy Miejskiej Kościerzyna, Starostwa Powiatowego w Kościerzynie
i Kaszubskiego Instytutu Rozwoju.
6. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (wyjątkiem może być sytuacja
otrzymania liczby zgłoszeń mniejszej niż liczba dostępnych na warsztatach miejsc – nabór
może zostać przedłużony).
7. W przypadku większej liczby zgłoszeń przygotowana zostanie lista rezerwowa.
8. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach dostępne będą w Biurze Projektu.
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9. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach i warsztatach zostaną o tym poinformowane
telefonicznie.
§4
Zasady organizacji warsztatów
1. W ramach projektu odbędą się następujące rodzaje szkoleń i warsztatów:


Język kaszubski (50 godzin) oraz historia i kultura Kaszub (20 godzin);



Haft (10 godzin);



Plecionkarstwo (10 godzin)



Malarstwo na szkle (10 godzin)



Wykonywanie kwiatów z bibuły i krepy (10 godzin);



Wyrabianie w glinie (10 godzin)

2. Warsztaty odbywać się będą w Kościerzynie, koszt dojazdu na warsztaty uczestnicy
pokrywają we własnym zakresie.
3. Uczestnicy po zakończeniu szkoleń i warsztatów otrzymają Certyfikaty.
4. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do wzięcia udziału w uroczystym podsumowaniu
projektu oraz użyczeniu wykonanych prac na wystawę, która zaprezentowana będzie w czasie
uroczystego zakończenia.
5. Harmonogram warsztatów ustalony zostanie w trybie roboczym, uczestnicy poinformowani
zostaną o nim na spotkaniu organizacyjnym bądź telefonicznie.
6. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie oraz
programie szkoleń i warsztatów. Uczestnicy szkoleń i warsztatów będą o powyższych
zmianach informowani.
7. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji drogą telefoniczną
§5
Zasady uczestnictwa we wsparciu w ramach projektu
1. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do:


przestrzegania niniejszego Regulaminu,



udziału w szkoleniach i warsztatach w ramach Projektu, do których zostali
zakwalifikowani,



potwierdzania własnoręcznym podpisem uczestnictwa na liście obecności.
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2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w związku ze zdarzeniami niezależnymi
od uczestnika szkoleń i warsztatów, których nie dało się przewidzieć w chwili składania
Formularza Rekrutacyjnego, wynikającymi z: działania siły wyższej, ważnych przyczyn
osobistych (losowych), przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiających dalsze korzystanie ze
wsparcia przewidzianego w projekcie.
3. Po rezygnacji uczestnika/uczestniczki z udziału w szkoleniach i warsztatach jej/jego miejsce
zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, która potwierdzi chęć udziału.
§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020r.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem, należy do Realizatora projektu.
4. Koordynator projektu: Beata Jankowska, tel.: 691 937 781
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