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REGULAMIN PROJEKTU „Z kulturą Ludową na Ty” 

Projekt dofinasowany Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska 2021 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Z Kultura Ludową na Ty”, 

realizowanym przez KGW Siedlisko z siedzibą w Siedlisku. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 15.05.2021 r. do 15.10.2021 r. na terenie gminy Siedlisko 

z woj. lubuskiego. 

3. Głównym celem projektu jest pobudzenie zainteresowania tradycją ludową, historią i kulturą 

regionalną, wzmocnienie tożsamości kulturowej poprzez międzypokoleniową aktywizację 

lokalnej społeczności. 

4. W projekcie zaplanowano następujące działania: 

a) warsztaty „Z kuchnią Babci na Ty”; 

b) warsztaty „Z wikliną na Ty”; 

c) warsztaty „Z Bibułą na Ty”; 

d) warsztaty wicia tradycyjnego wieńca dożynkowego; 

e) warsztaty „Z tkactwem na Ty” wraz z wyjazdem studyjnym; 

5. Dokumentem niezbędnym do uczestniczenia w projekcie jest wypełniona deklaracja wraz  

z oświadczeniami w niej zawartymi. 

6. Ogólne zasady i kryteria rekrutacji są następujące: 

a) uczestnikiem projektu może być  członkiem kół gospodyń wiejskich, inni zainteresowani 

mieszkańcy, w tym także dzieci i młodzież, także osoby biorące udział w życiu 

społeczności wiejskich.  

b) w ramach działań rekrutacyjnych przewiduje się nabór 30osób z gminy Siedlisko; 

c) rekrutacja rozpocznie się z chwilą umieszczenia niniejszego regulaminu na portalu 

społecznościowym Facebook – profil KGW Siedlisko oraz na stronie www.klj.org.pl  i 

trwać będzie do 15 czerwca 2021 r. W przypadku osiągnięcia określonej projektem liczby 

uczestników, pozostali zainteresowani będą wpisani na listę rezerwową; 

d) dostępny na stronie internetowej www.klj.org.pl i na profilu społecznościowym KGW 

Siedlisko formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i wysłać drogą mailową na adres: 

biuro@klj.org.pl lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Kraina Lasów i jezior – LGD, ul. 

Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko lub osobiście; decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. Uczestnicy projektu mają prawo do: 

a) uczestniczenia w warsztatach tematycznych, kreatywnych oraz wizycie studyjnej; 

b) otrzymania materiałów szkoleniowych i promocyjnych; 

c) korzystania z poczęstunku podczas warsztatów; 

d) skorzystania z wyżywienia podczas wizyty studyjnej i podsumowania projektu. 

8. Uczestnicy projektu są zobowiązani do: 

a) wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie i podania danych niezbędnych do 

wypełnienia obowiązku przez Grantobiorcę w zakresie monitoringu i sprawozdawczości 

w ramach Programu Etno Polska 2021; 

b) podpisania Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych; 
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c) regularnego i aktywnego uczestnictwa w warsztatach w ustalonych terminach  

i miejscach; 

d) potwierdzenia każdorazowo obecności na warsztatach poprzez złożenie 

własnoręcznego podpisu na liście obecności; 

e) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych wstępnych i na zakończenie projektu, oceniających 

aspekt organizacyjny realizowanych działań projektowych, oceny poziomu wiedzy  

i umiejętności; 

f) informowania o wszelkich zmianach w danych uczestnika podanych w dokumentacji 

rekrutacyjnej; 

g) podania kontaktu telefonicznego, mailowego, do informowania na bieżąco o czasie  

i miejscu realizacji poszczególnych działań. 

9. W przypadku z rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uruchomiona zostanie procedura 

rekrutacyjna z listy rezerwowej. 

10. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez kadrę zarządzającą 

projektem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


