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Gmina Krasne 

REGULAMIN  

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W INICJATYWIE  

pn. „Z JEDNEJ CIENIUTKIEJ NICI RODZI SIĘ RĘKODZIEŁO” – warsztaty rękodzielnicze 

 

§1 Informacje o inicjatywie 

1. Inicjatywa dotyczy przeprowadzenia bezpłatnych warsztatów rękodzielniczych 
i przekazania uczestnikom rzadkiej umiejętności wykonywania koronki siatkowej – filet.  

2. Inicjatywa realizowana jest przez Grupę Inicjatyw Kulturalnych, działającą przy Gminnym 
Ośrodku Kultury i Bibliotece w Krasnem (zwanego dalej GOKiB), z/s 36-007 Krasne 743. 

Dane kontaktowe:  
tel. 17 8555 208 

e-mail: poczta@gokrasne.pl 
www.gokkrasne.pl 

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00. 
3. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” 

dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi 
Operatorami Projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” są: Fundacja Fundusz 
Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD 
„TRYGON- Rozwój i Innowacja.   

§2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w warsztatach 
rękodzielniczych w ramach ww. inicjatywy. 

2. Inicjatywa ma charakter międzypokoleniowy, opiera się o zasadę równego dostępu udziału 
w organizowanych warsztatach. Jej celem jest nabycie przez 20 uczestników – 
mieszkańców Gminy Krasne umiejętności wykonywania koronki siatkowej, tzw. filet, 
przekazywanie zdobytych umiejętności kolejnym mieszkańcom, integracja lokalnej 
społeczności, zarówno długoletnich rękodzielników, jak i osób poczatkujących,  
oraz aktywizacja osób w wieku emerytalnym. 
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§3 Czas trwania i miejsce warsztatów 

1. Termin realizacji warsztatów: sierpień 2017 r. – październik 2017 r.  
2. Ilość godzin warsztatowych: 36 (12 spotkań, 1 raz w tygodniu po 3 godziny).  
3. W ramach warsztatów utworzone zostaną dwie 10-osobowe grupy. 
4. Miejsce realizacji warsztatów: lokalizacja zostanie wskazana przez uczestników 

zakwalifikowanych do udziału w warsztatach, wg ich preferencji. Do dyspozycji pozostają: 
siedziba GOKiB w Krasnem oraz filie GOKiB w Malawie i Strażowie.  

§4 Uczestnicy warsztatów 

1. Warsztaty skierowane są do 20-osobowej grupy mieszkańców Gminy Krasne, powiat 
rzeszowski, woj. Podkarpackie, powyżej 15 roku życia. 

2. W warsztatach uczestniczyć mogą doświadczeni i poczatkujący rękodzielnicy oraz wszyscy, 
którzy wyrażą wolę i chęć poznania rzadkiej umiejętności wykonywania koronki siatkowej 
oraz będą przekazywać zdobyte umiejętności rodzinie, sąsiadom, innym mieszkańcom 
Gminy Krasne. 

3. W przypadku osób niepełnoletnich, do udziału w warsztatach wymagana jest zgoda 
rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona na piśmie. 

§5 Warunki rekrutacji i uczestnictwa 

1. Nabór na warsztaty prowadzony będzie od 10 do 17 lipca 2017 r.  
2. Drugi nabór, uzupełniający w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników, 

prowadzony będzie od 18 do 26 lipca 2017 r.  
3. Informacja na temat warsztatów umieszczona zostaje na stronach internetowych 

www.gokkrasne.pl, www.gminakrasne.pl, profilach społecznościowych ww. instytucji oraz 
na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Krasne.  

4. Uczestnik może zgłosić się na warsztaty poprzez dostarczenie do siedziby GOKiB, 
wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu (dorośli), załącznik nr 2 (niepełnoletni).  

5. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.  
6. O zakwalifikowaniu osoby zostaną poinformowane telefonicznie do dnia 26 lipca 2017 r. 
7. W przypadku, gdy do udziału w warsztatach zgłosi się większa liczba osób, zostanie 

utworzona lista rezerwowa. 
8. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list 

podstawowych. 
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§6 Prawa i obowiązki uczestników inicjatywy 

1. Każdy uczestnik ma prawo do udziału we wszystkich spotkaniach warsztatowych 
organizowanych w ramach Inicjatywy.  

2. Każdy uczestnik otrzyma materiały, na których będzie pracował.  
3. Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy certyfikat udziału  

w warsztatach. 
4. Każdy uczestnik będzie zobowiązany do: 

a) uczestniczenia we  wszystkich warsztatach odbywających się w ramach Inicjatywy –
potwierdzonego  własnym podpisem na liście obecności, 

b) udostępnienia swojej pracy powstałej podczas warsztatów do potrzeb wykonania 
wystawy prezentowanej podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego organizowanego 
przez GOKiB w listopadzie – grudniu 2017 r., 

c) złożenia deklaracji oraz potwierdzenia informacji o zapoznaniu się z niniejszym 
regulaminem oraz wyrażenia zgody przetwarzanie danych osobowych i na 
wykorzystanie wizerunku (w przypadku osób niepełnoletnich deklarację składa rodzic 
lub opiekun prawny), 

d) przestrzegania niniejszego regulaminu. 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r . 
2. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w Inicjatywie należy do koordynatora projektu – Georginy Giedlarowiec. 
3. Regulamin dostępny jest w siedzibie GOKiB w Krasnem, 36-007 Krasne 743 oraz na stronie 

internetowej www.gokkrasne.pl. 
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