Stowarzyszenie LGD „WRZOSOWA KRAINA”
59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, tel./fax (076) 818 45 41
e-mail: biuro@wrzosowakraina.pl, www.WrzosowaKraina.pl
Regulamin uczestnictwa w Warsztatach Edukacyjnych
pn. „Działania Edukacyjne o obszarze Wrzosowej Krainy”

Regulamin zawiera:
§ 1. Informacje ogólne o warsztatach
§ 2. Rekrutacja do warsztatów.
§ 3. Postanowienia końcowe.
§ 1.
Informacje ogólne o warsztatach.
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Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”, zwany dalej Organizatorem,
którego siedziba znajduje się w Chocianowie, (ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2).
Celem projektu jest edukacja mieszkańców obszaru LGD w zakresie zrównoważonego rozwoju
gospodarczego obszaru w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczych, środowiskowych,
kulturowych i społecznych oraz realizację celu szczegółowego; Rozwój produktów i usług lokalnych
z marką „Wrzosowej Krainy”. Ponadto, celami akcji są wykształcenie dobrych nawyków dotyczących
ochrony życia pszczołowatych, a także nabywanie zdrowych nawyków żywieniowych. Liczba osób
zaangażowanych w działania edukacyjne o obszarze – 500 osób.
Zajęcia prowadzą osoby wskazane przez Organizatora, posiadającą odpowiednie przygotowanie,
w sposób przystępny i atrakcyjny dla uczestników, oraz dostosowany do ich wieku zaprezentują
informacje z zakresu objętego projektem.
Warsztaty adresowane są między innymi dla uczniów w wieku do 12 lat oraz ich Opiekunów.
Warsztaty odbywają się w Sali Ośrodka Edukacji Regionalnej znajdującej się w siedzibie Stowarzyszenia
LDG „Wrzosowej Krainy” w Chocianowie przy ul. Trzebnickiej 7a-7b, lok. 4/2.
Maksymalna ilość uczestników wynosi 25 osób.
Minimalna ilość osób wynosi 10 osób.
Czas trwania zajęć wynosi maksymalnie 180 min.
Konieczna jest rezerwacja terminów, w przeciwnym razie Organizator zastrzega sobie prawo
do odmowy przeprowadzenia warsztatów.
Rezygnacja z udziału w warsztatach jest możliwa minimum 3 dni przed planowanych terminem
warsztatów.
Warsztaty mają charakter bezpłatny.
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do Ośrodka Edukacji Regionalnej.
W sytuacji braku możliwości skorzystania z warsztatów przez uczestnika, spowodowanych brakiem
środków przeznaczonych na transport, jest możliwość przeprowadzenia warsztatów
w placówce wskazanej przez uczestnika.
§ 2.
Rekrutacja do warsztatów.
1.

Za rekrutację uczestników do projektu odpowiada Organizator.
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Rekrutacja odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem mailowym biuro@wrzosowakraina.pl.
3. Rekrutacja uczestników poprzedzona będzie kampanią informacyjną na stronie internetowej
Stowarzyszenia LGD „Wrzosowej Krainy” www.wrzosowakraina.pl.
4. Rekrutacja będzie odbywać się w dniach 11 – 15.02.2019 r. od godz. 7:30 do 15:30.
5. Uczestnicy zainteresowani warsztatami zobowiązani są do przesłania na adres mailowy
biuro@wrzosowakraina.pl wypełnionej Karty Zgłoszeniowej, podpisaną własnoręcznie przez osobę
upoważnioną, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
6. Podczas ustalania terminu zajęć konieczne jest podanie danych Opiekuna grupy lub innej Osoby
do kontaktu, które zostaną wpisane na Karcie Zgłoszeniowej oraz Liście Obecności prowadzonej
przez Organizatora. Dane obejmują: Imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy.
7. Na dzień przed planowanym terminem warsztatów Pracownik Stowarzyszenia potwierdza
telefonicznie termin z Opiekunem grupy lub Osobą do kontaktu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów lub ich odwołania.
W zaistniałej sytuacji Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie
Opiekuna grupy lub Osobę do kontaktu.
9. W przypadku gdy uczestnikiem będą dzieci szkolne, pieczę nad uczestnikami podczas zajęć pełnić
będą Opiekunowie z ich szkół.
10. Opiekunowie zobowiązani są do posiadania Oświadczenia od rodziców między innymi o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w projekcie (tzn. dziecko nie ma uczulenia na miód
i
produkty
pszczelarskie
oraz
orzechy
laskowe,
nerkowca,
włoskie,
i migdały).
11. Wszystkie niezbędne dokumenty są do pobrania na stronie www.wrzosowakraina.pl w zakładce
„Aktualności”.
12. Każdy uczestnik projektu otrzyma po przeprowadzeniu warsztatów certyfikat potwierdzający udział
w niniejszym przedsięwzięciu oraz drobny upominek.
§. 3.
Postanowienia końcowe.
1.
2.
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Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące projektu prosimy kierować drogą mailową
na adres biuro@wrzosowakraina.pl oraz na nr telefonu 76 818 45 41.
Administratorem danych osobowych uczestników oraz teleadresowych szkół jest Organizator.
Podpisanie Karty Zgłoszeniowej przez osobę reprezentującą szkołę do uczestnictwa
w projekcie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw uczestników projektu.
W
przypadku
niezgodności
jakichkolwiek
części
niniejszego
Regulaminu
z obowiązującym prawem, Organizator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się
i stosowanie obowiązującego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia niniejszego
Regulaminu.
Załączniku do Regulaminu:
1. Karta Zgłoszeniowa.
2. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i zgodzie na udział w warsztatach + RODO.
3. Program.

