
 

 

Regulamin uczestnictwa w warsztatach rękodzieła w ramach operacji  

pt. „Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki – organizacja warsztatów” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa  

w warsztatach rękodzieła.  
2. Organizatorem warsztatów zielarskich jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z 

siedzibą: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000255294, NIP: 

8351547886, REGON: 100190322, zwane dalej LGD „Kraina Rawki”. 

3. Warsztaty rękodzieła zorganizowane są ze środków działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  

w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 

ramach operacji pt. „Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki – organizacja warsztatów” na podstawie umowy o 

przyznaniu pomocy nr 00003-6935-UM0530004/21 z dnia 31 stycznia 2022 r. zawartej z Województwem 

Łódzkim. 

4. W okresie kwiecień-październik 2022 r. zostanie zorganizowanych 9 warsztatów rękodzieła  

w zakresach: 

a) warsztaty garncarskie wraz ze szkliwieniem – 2 szt.;  

b) warsztaty tworzenie naczyń z lastryka – 3 szt.; 

c) warsztaty z kosmetyków naturalnych – 2 szt.; 

d) warsztat z tkania – 2 szt. 

5. Informacje na temat terminów warsztatów będą zamieszczane na stronie LGD „Kraina Rawki”. 

§ 2 
Rekrutacja i warunki uczestnictwa 

 
1. Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”. 
2. W każdym warsztacie zakłada się udział 20 osób. 
3. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez zapisy telefoniczne i mailowe. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń.  
4. Organizator finansuje koszty udziału w warsztatach dla każdej zakwalifikowanej osoby. 
5. LGD „Kraina Rawki” poinformuje telefoniczną zainteresowanych o zakwalifikowaniu się na warsztaty.  
6. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w warsztatach rękodzieła za zgodą i na odpowiedzialność opiekuna 

prawnego. 
7. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach jest z równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 

§ 3 
Postanowienia końcowe 

 
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zastrzega sobie możliwość dokonania zmian 

niniejszego Regulaminu.  

2. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do udzielenia organizatorowi wszelkich niezbędnych  
i wyczerpujących informacji związanych z udziałem w warsztatach. 

3. Udział w warsztatach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby projektu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1) 
oraz publikację wizerunku w mediach oraz materiałach informacyjno – promocyjnych dotyczących realizacji 
projektu współpracy.  

 


