Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach tkackich i warsztatach farbowania
w ramach mikroprojektu
„Szlakiem Transgranicznych Rzemieślników”
§1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach realizowanych w ramach
mikroprojektu „Szlakiem Transgranicznych Rzemieślników”.
2. Mikroprojekt jest realizowany przez:
a) Gminę Miejską Przeworsk – Partner wiodący,
b) Agencję Rozwoju Regionalnego w Svidniku (Słowacja) – Partner.
3. Mikroprojekt realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Przeworsk) oraz na terenie
Republiki Słowackiej (Svidnik) w terminie od dnia 1czerwca 2017 roku do dnia 31 maja 2018
roku.
4. Niniejszy Regulamin będzie powszechnie dostępny w Biurze Projektu – Urząd Miasta Przeworska
pok. 222, na stronie internetowej Urzędu Miasta Przeworska w zakładce „Szlakiem
Transgranicznych Rzemieślników” oraz na stronie internetowej Partnera projektu.
5. Mikroprojekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (85%) oraz z budżetu państwa (5%).
6. Warsztaty realizowane będą zgodnie z zasadami bezstronności, jawności, przejrzystości, zasadami
równości szans, w tym równości płci oraz zgodnie z pozostałymi politykami i zasadami
wspólnotowymi.
§2.
Słownik terminów
1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
a) Mikroprojekt – projekt pt. „Szlakiem Transgranicznych Rzemieślników” realizowany w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020,
Oś priorytetowa 1. Oś Ochrona i Rozwój Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Obszaru
Pogranicza,
b) Regulamin – regulamin rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach tkackich w ramach mikroprojektu
„Szlakiem Transgranicznych Rzemieślników”,
c) Organizator warsztatów – Gmina Miejska Przeworsk,
d) Formularz Zgłoszeniowy – formularz zgłoszeniowy do mikroprojektu „Szlakiem
Transgranicznych Rzemieślników”,
e) Koordynator projektu – osoba podejmująca wiążące decyzje w zakresie realizacji projektu.
§3.
Organizacja warsztatów w ramach mikroprojektu
1. Celem warsztatów tkackich jest rozwijanie kontaktów między mieszkańcami po obu stronach
granicy poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnych działaniach i kreatywne spędzanie czasu
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wolnego, wzbudzenie/zwiększenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym oraz zachowanie
i promowanie dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy.
Program warsztatów będzie obejmował: wprowadzenie do tkania, tkanie na „Bartku”, tkanie na
krosnach pionowych z półnicielnicą i bardem, wzory osnowowe z wykorzystaniem tabliczek
tkackich, tkanie na krosnach poziomych z dwoma i czterema nicielnicami, tkanie gobelinów,
farbowanie tkanin i inne techniki artystyczne.
Warsztaty organizowane będą dla dwóch grup 8-osobowych na warsztaty tkania oraz dla dwóch
grup 8-osobowych na warsztaty farbowania. Dla każdej z grup warsztatów tkackich przewidziano
12 godzin warsztatowych, a dla każdej z grup warsztatów farbowania 3 godziny warsztatowe.
Udział w warsztatach dla uczestników jest bezpłatny.
Organizator warsztatów zapewni wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów
oraz poczęstunek dla uczestników.
§4.
Kryteria dla rekrutacji i uczestnictwa

Uczestnikiem warsztatów może zostać każda osoba:
a) zamieszkała na terenie pogranicza polsko – słowackiego, objętego projektem, bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, kolor skóry, religię, światopogląd,
orientację seksualną czy sytuację materialną;
b) która zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu, czynnego uczestnictwa
w warsztatach, utrzymywania kontaktu z koordynatorem projektu, wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku dla potrzeb promocji i realizacji
projektu, przekazania wytworzonych wyrobów na potrzeby realizacji projektu, wypełniania ankiet
i kwestionariuszy dotyczących warsztatów, niezwłocznego informowania koordynatora projektu
o przeszkodach uniemożliwiających udział w warsztatach.
§5.
Przebieg rekrutacji na szkolenia
1. Nabór na warsztaty tkackie w ramach mikroprojektu będzie odbywać się w od dnia 25.09.2017 r.
do dnia 04.10.2017 r. z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Nabór na warsztaty farbowania zostanie ogłoszony na dwa miesiące przed rozpoczęciem
warsztatów.
3. W przypadku niewystarczającej ilości uczestników, termin określony w ust. 1, może zostać
wydłużony.
4. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do złożenia osobiście w Biurze Mikroprojektu lub
przesłania za pośrednictwem poczty/kuriera prawidłowo wypełnionego formularza
zgłoszeniowego.
5. Istnieje możliwość wysłania formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej (skan) na adres
e-mail: rrm3@przeworsk.um.gov.pl., rrm@przeworsk.um.gov.pl.
6. W przypadku formularza zgłoszeniowego złożonego za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub
kuriera, liczy się data i godzina ich wpływu do Biura Mikroprojektu.
7. W przypadku uchybień formalnych w Formularzu Zgłoszeniowym istnieje możliwość ich
uzupełnienia/poprawy w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przez uczestnika informacji
o uchybieniach.
8. O wyborze uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń mierzona datą wpływu formularza
zgłoszeniowego.
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9. O zakwalifikowaniu na warsztaty uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 8 realizator projektu poda do wiadomości uczestników
szczegółowy harmonogram warsztatów.
11. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, utworzone zostaną listy rezerwowe. Możliwość włączenia ich
na warsztaty z mikroprojektu wystąpi w sytuacji rezygnacji innego zakwalifikowanego uczestnika
mikroprojektu. Uczestnicy z listy rezerwowej zostaną poinformowani o możliwości włączenia na
warsztaty w mikroprojekcie drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
12. Zgłoszenia uczestników dokonane po terminie określonym w §5 ust. 1 niniejszego regulaminu
umieszczone zostaną na liście rezerwowej.
§6.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku
wprowadzenia zmian, stosowna informacja wraz z aktualnym regulaminem zamieszczona na
stronie internetowej mikroprojektu oraz dostępna będzie w Biurze Mikroprojektu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wszelkie decyzje dotyczące organizacji
warsztatów podejmuje koordynator projektu.
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