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REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 

WZORNICTWA REGIONALNEGO POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI 

1. Warsztaty odbywają się w oddziale MOZK Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie 

(Russów 49, 62-817 Żelazków) w terminie od 9 do 11 listopada 2018 r. 

2. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej ul. Kościuszki 12 62-

800 Kalisz. 

3. Uczestnikami warsztatów mogą być członkinie Kół Gospodyń Wiejskich mających swoją 

siedzibę na terenie powiatów: kępiński, ostrowski, ostrzeszowski, kaliski, pleszewski, 

krotoszyński, jarociński. 

4. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Warsztatów. 

5. Rekrutacja na warsztaty trwa od 1 do 24 października 2018 r. 

6. Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej. Chęć 

uczestnictwa w warsztatach zgłasza się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i 

przesłania go do siedziby organizatora na adres korespondencyjny: Muzeum Okręgowe Ziemi 

Kaliskiej ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz lub adres poczty elektronicznej: 

biuro@muzeumwkaliszu.pl. 

7. W warsztatach uczestniczy 25 osób. 

8. O pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń. Z każdego 

Koła może wziąć udział maksymalnie dwie osoby. Zakwalifikowanie na warsztaty 

potwierdzane jest telefonicznie bądź pocztą elektroniczną w dniu 25 października 2018 r. 

9. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa 

w danych warsztatach, tworzą listę rezerwową. Osoby, które znajdą się na liście rezerwowej, 

są o tym informowane w sposób opisany w punkcie 8. W przypadku zwolnienia się miejsca 

uczestnictwa w warsztatach przed ich rozpoczęciem, uczestnictwo proponowane jest 

niezwłocznie kolejnym osobom z listy rezerwowej. 

10. Organizator pokrywa koszt noclegu i wyżywienia uczestnika w trakcie trwania warsztatów. 

11. Organizator warsztatów nie zapewnia dojazdu na miejsce warsztatów lub zwrotu jego 

kosztów. 

12. Zakwalifikowani Uczestnicy są zobowiązani do obecności na zajęciach oraz podpisania 

listy obecności w każdym dniu cyklu warsztatowego. 

13. Każdemu Uczestnikowi, który ukończył warsztaty, co poświadczone jest jego podpisem na 

liście, po jego ukończeniu przysługuje imienny dyplom uczestnictwa. 

14. Osoba, która zakwalifikowała się do uczestnictwa w warsztatach, może z niego 

zrezygnować pocztą elektroniczną w odpowiedzi na wiadomość potwierdzającą pomyślne 

przejście rekrutacji, nie później jednak niż do dnia 10 dni przed ich rozpoczęciem. W razie 

telefonicznego zgłoszenia nieobecności Organizator może wymagać pisemnego potwierdzenia 

rezygnacji. 

15. Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w formularzu oraz wizerunku utrwalonego na fotografiach i 

filmach dla potrzeb promocyjnych oraz sprawozdawczych MOZK, przeprowadzenia 

warsztatów oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem i Organizatorem (zgodnie z ustawą z 

dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). 


