
 
 

Regulamin warsztatów rękodzielniczych 

pt. „Wielkanocne Inspiracje w Dolinie Samy” 
 

 

§ 1 
1. Niniejszy regulamin określa zasady warsztatów rękodzielniczych pod nazwą „Wielkanocne Inspiracje w 

Dolinie Samy” zadania realizowanego przez LGD Dolina Samy. 
2. Organizatorem warsztatów rękodzielniczych jest Lokalna Grupa Działania Dolina Samy z siedzibą w 

Cerekwicy 62-090, przy ul. Szamotulskiej, zwana dalej Organizatorem lub LGD. 
3. Warsztaty odbywać się będą w Sali Kuźni w Pałacu w Baborówku, ul. Parkowa 1, 64-500 Baborówko 
4. Organizator zapewnia wszystkie niezbędne materiały i narzędzia do pracy. 
5. Udział w warsztatach jest bezpłatny.  

 
§ 2 

1. Celem warsztatów jest: 
a) podtrzymywanie i utrwalanie tradycji rękodzieła; 
b) zdobywanie i rozwijanie umiejętności w zakresie rękodzieła artystycznego; 
c) promowanie różnych form aktywności na obszarze LGD; 
d) rozwijanie wyobraźni i kreatywności; 
e) pobudzanie i rozwijanie wrażliwości, zainteresowań i zdolności oraz pasji twórczego życia; 
f) informowanie o działalności stowarzyszenia w ramach przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na 

lata 2024-2027; 
 

§ 3 
1. Warsztaty będą odbędą się 24.03.2023 r., w godz. od 16:00 do godz. 19:00 (przy czym zakres godzinowy 

może ulec zmianie). 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wyrządzone podczas warsztatów przez 

uczestników osobom trzecim i innym uczestnikom. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników 

podczas warsztatów. 
4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  publikacji  informacji,  materiałów  i  dokumentacji  fotograficznej   z 

warsztatów i ich wykorzystania w materiałach dotyczących warsztatów jaki i promocyjnych dla działalności 
LGD, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 
 

§ 4 
1. Warsztaty są adresowane do pełnoletnich  mieszkańców zamieszkujących  w miejscowościach  położonych 

na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy. 
2. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 
3. Dojazd uczestników odbywa się na koszt własny. 
4. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 
5. Zgłoszenia do udziału w warsztatach należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego stanowiącego 

załącznik nr 1, który jest dostępny na stronie internetowej www.dolinasamy.pl i w biurze Organizatora. 
6. Termin składania zgłoszeń w formie papierowej, elektronicznej lub osobiście upływa w dnu 17 marca 2023 r. 

o godz. 15.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Organizatora warsztatów. 
Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę. 

7. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć: 
• osobiście lub 
• wysłać tradycyjną drogą pocztową na adres biura: 

Lokalna Grupa Działania Dolina Samy, ul. Szamotulska 7, 62-090 Cerekwica 

http://www.dolinasamy.pl/


 
 
 

• e-mailem biuro@dolinasamy.pl 
8. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń telefonicznie. 
9. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 
§ 5 

1. Interpretacja zasad niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora, który zastrzega sobie 
możliwość zmian i uzupełnień. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu warsztatów i przedłużenia 
terminu składania formularzy zgłoszeniowych. 

3. Regulamin warsztatów jest dostępny na stronie Organizatora: www.dolinasamy.pl 
4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 783 675 123 lub 

mailowo:biuro@dolinasamy.pl 
 

§ 6 
1. Podanie danych  osobowych  jest  dobrowolne lecz  niezbędne do  wzięcia  udziału  w warsztatach  zgodnie  

z postanowieniami Regulaminu. 
2. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania 

w siedzibie LGD Dolina Samy oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 
3. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora ich danych 

osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 
1781) do celów związanych z działalnością Stowarzyszenia. 

4. Uczestnicy poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego i zaakceptowanie Regulaminu warsztatów 
wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo ich 
wizerunku. Uczestnicy udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji 
na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 
- utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 
- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 
- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, 
- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach. 

 

http://www.dolinasamy.pl/
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