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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW KRAWIECKICH 
W RAMACH PROJEKTU „MASZYNY NA START” 

 
 

 
I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 
1. Klub Rodziny, będący realizatorem projektu „Maszyny na Start” dofinansowanego ze środków 
programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji Nauka dla Środowiska, ogłasza nabór 
uczestników warsztatów krawieckich. Warsztaty odbywać się będą w każdy piątek w okresie od 2 
października do 27 listopada 2020 r. w godzinach 17-19 w pomieszczeniach Centrum Kultury i Biblioteki 
Publicznej Gminy i Miasta Sianów, Plac pod Lipami 9, 76-004 Sianów. Dodatkowo zaplanowano 
spotkanie inaugurujące projekt (25 września 2020 r.) oraz spotkanie podsumowujące realizację działań 
projektowych (5 grudnia 2020 r.) 
 
2. Uczestnicy warsztatów:  
- 20 osób- mamy oraz ich dzieci będące mieszkańcami gminy i miasta Sianów. 
 
II CEL ZAJĘĆ KRAWIECKICH 
 
Celem organizacji warsztatów krawieckich jest: 
zwiększenie aktywności społecznej 20 mieszkańców Gminy Sianów oraz poprawa relacji i więzi 
wewnątrzrodzinnych, integracja rodzin ze środowiskiem oraz podniesienie umiejętności organizowania 
wolnego czasu i aktywizacja członków rodziny do podejmowania wspólnych działań. 
 
III WARUNKI REKRUTACJI 
 
1. Uczestnikiem warsztatów może zostać każda chętna mieszkanka gminy i miasta Sianów wraz ze 
swoimi dziećmi – podstawowym kryterium miejsce zamieszkania na terenie gminy i miasta Sianów. 
 
2. Decyduje kolejność zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie. 
 
3. Przewiduje się uczestnictwo w zajęciach 20 osób w ramach dwóch grup warsztatowych przez 3 
spotkania oraz 10 osób i jednej grupy przez pozostałe spotkania. W przypadku większej ilości zgłoszeń 
zostanie opracowana lista rezerwowa uczestników zajęć. 
   
4. Wypełnioną deklarację uczestnictwa stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu należy: 
- dostarczyć osobiście Przedstawicielce Klubu Rodziny, Katarzynie Grudzień-Kuśka (nr kontaktowy: 

600 512 871) 

- lub dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) na adres: Klub 

Rodziny, Plac pod Lipami 9, 76-004 Sianów 

- bądź przesłać zeskanowaną na adres mailowy: klubrodziny@gmail.com 

 

5. Deklarację uczestnictwa i regulamin rekrutacji wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać 
bezpośrednio u Przedstawicielki Klubu Rodziny, Katarzyny Grudzień-Kuśka lub na stronie Centrum 
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Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów www.cksianow.pl bądź w siedzibie Stowarzyszenia 
Klub Rodziny, Plac pod Lipami 9, 76-004 Sianów. 
 
6. Termin przyjmowania zgłoszeń: 24 września 2020 r. włącznie. W przypadku nie wykorzystania limitu 
także po wskazanym terminie. 
 
7. O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie uczestnicy będą informowani telefonicznie. 
 
 
IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Organizator warsztatów. 
 
2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać u 
Przedstawicielki Klubu Rodziny, Katarzyny Grudzień-Kuśka, nr kontaktowy: 600 512 871. 
 
3. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady  
i warunki rekrutacji uczestnictwa w warsztatach krawieckich.  
 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu  
w każdym czasie bez podania przyczyny 
 
5. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach oznacza akceptację przez zgłaszającego warunków 
regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na 
potrzeby realizacji i rozliczenia projektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane 
dalej w skrócie „RODO”. 
 
6. Uczestnik każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć będzie zobowiązany do wypełnienia i podpisania 
opracowanego przez organizatora warsztatów Oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka w 
związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną chorobą COVID-19. 
 
7. Uczestnicy warsztatów przebywający na terenie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta 
Sianów są zobowiązane do zachowania ostrożności i stosowania przepisów BHP oraz zaleceń sanitarnych 
związanych z sytuacją epidemiologiczną wywołaną chorobą COVID-19. Osoby przebywające w Centrum 
Kultury zobowiązane są do posiadania własnych maseczek oraz dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym 
zapewnionym przez Centrum Kultury. 
 
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
 
9. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku 
wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie. 
Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód 
rezygnacji. W przypadku złożenia rezygnacji przez uczestnika projektu w jego miejsce wchodzi kolejna 
osoba z listy rezerwowej.                                                            


