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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

pn. „Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ” – warsztaty z rękodzielnictwa oraz kulinariów 

 

 

§1 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” 

w ramach wsparcia Województwa Małopolskiego uzyskanego w ramach rozstrzygniętego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 

kultury – Mecenat Małopolski 2016.  

2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”: Chrostowa 

1A, 32-742 Sobolów. 

3. Okres realizacji projektu: maj 2016r. – wrzesień 2016r.  

 

§2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady 

uczestnictwa w warsztatach w ramach ww. projektu. 

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” będzie dążyć do 

zakwalifikowania do udziału w dwudniowych warsztatach z szydełkowania (w sumie 12 

uczestników), jednodniowych warsztatach z wikliniarstwa ( w sumie 10 uczestników), 

warsztatach kulinarnych ( w sumie 20 uczestników).  

 

§3 

Termin i miejsce warsztatów 

 

1. Dwudniowe warsztaty z szydełkowania odbędą się w dniach 15 - 16 czerwca 2016r. 
2. Jednodniowe warsztaty z wikliniarstwa odbędą się w dniu 8 lipca 2016r. 
3. Ww. warsztaty rękodzielnicze odbędą się w Cichawce w szkole rzemiosła POWOLI. 

Szkoła Rzemiosła POWOLI stworzona została przez absolwentki Uniwersytetu 

Ludowego Rzemiosła w Woli Sękowej. Zdobytą wiedzę, doświadczenie i inspiracje z 

zaangażowaniem chcą przekazywać dalej.  
4. Warsztaty kulinarne odbędą się w dniach 18 - 19 Sierpnia 2016r. 

 

§4 

Uczestnicy projektu 

 

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy pochodzący z terenów wiejskich obszaru LGD 

„Dolina Raby” tj. gmin: Biskupice, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Żegocina, Gdów oraz Trzciana. W 

zajęciach będzie mogła wziąć udział każda osoba żywo zainteresowana tematyką 

rękodzielnictwa lub kulinariów, która współpracuje ze społecznością lokalną lub nieodpłatnie 

działa na rzecz społeczności lokalnej.  
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§5 

Warunki rekrutacji uczestników projektu 

 

1. Nabór na warsztaty prowadzony będzie od dnia 30 maja 2016r. do dnia 13 czerwca 

2016r.  

2. Informacja na temat warsztatów umieszczona zostaje na stronie internetowej 

www.dolinaraby.pl . 

3. Uczestnik może zgłosić się na warsztaty telefonicznie: 14 685 – 44 – 44 w godzinach 

pracy BIURA LGD (9:00 – 15:00) lub mailowo biuro@dolinaraby.pl.  

4. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.  

5. Udział w jednych warsztatach nie wyklucza udziału w innych warsztatach. 

 

§6 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

 

1. Każdy uczestnik ma prawo do udziału we wszystkich warsztatach, do których został 

zakwalifikowany. 

2. Każdy uczestników otrzyma materiały na których będzie pracował. 

3. Każdy uczestnik będzie zobowiązany do podpisania listy obecności. 

4. Uczestnicy warsztatów rękodzielniczych będą zobowiązani do udostępnienia swoich prac 

powstałych podczas warsztatów podczas Festiwalu Rosołu w dniu 11 września 2016r. w 

Żegocinie.  

5. Każdy uczestnik będzie zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.  

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 30 maja 2016r. do dnia 30.09.2016r.  

2. Regulamin dostępny jest w biurze LGD „Dolina Raby”, Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów 

oraz na stronie internetowej www.dolinaraby.pl.  
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