
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” edycja IV 

 

Lubaczów, dnia 03.01.2022 r. 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

„Odkryć w sobie Artystę” 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Miejski 

Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie pn. „Odkryć w sobie Artystę”. 

Projekt został dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” edycja IV. 

2. Okres realizacji projektu: 03.01.2022 r. - 30.06.2022 r. 

3. Zasięg projektu: miasto Lubaczów, Lublin/Rzeszów (wyjazd kulturalny). 

4. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych łącznie 20 seniorów z terenu powiatu 

lubaczowskiego. 

§ 2 

Zakres wsparcia oraz harmonogram działań 

Wsparcie oferowane w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje: 

1. Warsztat odkrywania i rozwijania własnej kreatywności „Budzimy uśpionego artystę”  

z wykorzystaniem techniki kolażu analogowego (01.02.2022 - 28.02.2022) 

2. Warsztaty malarstwa intuicyjnego  (14.02.2022 - 20.03.2022) 

3. Zajęcia z dźwiękiem i relaksacją „Podróż w dźwiękach” (20.03.2022 - 10.04.2022) 

4. Warsztaty z rękodzieła artystycznego (20.03.2022 - 10.04.2022) 

5.Warsztaty fotograficzne- portretowanie, fotografie plenerowe (01.04.2022 - 15.05.2022) 

6. Wyjazd kulturalny do wybranego przez seniorów miasta na koncert/spektakl/ wystawę 

(01.05.2022 - 15.06.2022) 

7. Wystawa prac seniorów ”Senior z pasją” (01.06.2022 - 30.06.2022) 

§ 3 

Bezpośredni Uczestnicy Projektu. Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

1. Projekt skierowany jest do 20 osób 60+ z terenu powiatu lubaczowskiego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

 Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, 

 Wypełnienie, podpisanie i złożenie w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie 

Formularza Zgłoszeniowego. 

 Pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 

§ 4 

Zasady kwalifikacji Uczestników/ Uczestniczek 

1. Rekrutacja ma charakter ciągły i jest prowadzona do momentu pozytywnego    

zakwalifikowania 20 osób. 

2. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników biorąc pod uwagę: 

a) kompletność i poprawność formalną dokumentów wymienionych w § 3, 
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b) Wnioskodawca zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

założył, że płeć nie będzie miała wpływu na dobór osób objętych wsparciem w ramach 

projektu. 

§ 5 

Organizacja realizacji działań projektowych 

1. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą na terenie powiatu lubaczowskiego. 

2. Każdy Uczestnik jest zobligowany do uczestniczenia we wszystkich działaniach  

w ramach projektu                  

§ 6 

Zasady monitoringu Uczestników 

1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na 

zajęciach/spotkaniach poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie 

uczestnictwa w projekcie. 

3. Informacje o których mowa w punktach 1 i 2 będą wykorzystywane do wywiązania 

się Wnioskodawcy z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec instytucji 

finansującej działania projektu. 

§ 7 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach  

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez 

Wnioskodawcę. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą 

wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być 

znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników 

projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do 

uczestnictwa w projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Miejski 

Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie. Ostateczna interpretacja 

„Regulaminu Projektu” należy do Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-

Bandrowskiego w Lubaczowie w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we 

wdrażaniu Programu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2022 r. 

 

 


