
Regulamin rekrutacji uczestników warsztatów questowych

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin  określa  zasady  rekrutacji  i  udziału  w  warsztatach  questowych  w  ramach

projektu  „Wzmocnienie  kapitału  społecznego  poprzez  przeprowadzenie  warsztatów  i

stworzenie  questu  na  obszarze  działania  LGD,  przy  zaangażowaniu  miejscowej

społeczności lokalnej.".

2. Organizatorem warsztatów jest Fundacja na rzecz zachowania wartości i tradycji Pałacu w

Małkowie.

3. Warsztaty realizowane będą na terenie Pałacu w Małkowie w okresie od 22.02.2019 r. do

23.02.2019 roku.

4. Niniejszy Regulamin Rekrutacji będzie powszechnie dostępny w Pałacu w Małkowie.

5. Celem  Projektu  jest  wzmocnienie  i  wykorzystanie  potencjału  społecznego  poprzez

zaangażowanie  mieszkańców miasta  i  gminy Warta  w  stworzenie  questu  opartego  na

historii miejscowości. Quest przyczyni się do uatrakcyjnienia turystycznego miejscowości

Warta.

6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§2.
UCZESTNICY PROJEKTU

1. Rekrutacja będzie odbywała się wśród mieszkańców gminy i miasta Warta.

2. Liczba uczestników  jednego warsztatu questowego wynosi  14 osób.

3. Każdy uczestnik w/w działań zobowiązany jest do podpisania list obecności.

4. W  ramach  warsztatów  każdy  uczestnik  zobowiązany  jest  do  aktywnego  udziału  w

zajęciach.

§3.
ZASADY REKRUTACJI

1. Nabór  uczestników  warsztatów  realizowanych  w  ramach  Projektu  zostanie

przeprowadzony w okresie od 21 stycznia do 20 lutego 2018 r. w Pałacu w Małkowie.
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2. Zgłoszenia w formie uzupełnionej karty zgłoszeniowej należy przesłać na adres e-mail:

fundacja@malkow.com.pl lub w formie pisemnej  osobiście w siedzibie Organizatora.

3. Warunkiem  zakwalifikowania  do  udziału  w  warsztatach  jest  dostarczenie  kompletu

dokumentów rekrutacyjnych.

4. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Preferowanymi uczestnikami są osoby

długotrwale bezrobotne, osoby bezrobotne do 25 roku życia, osoby bezrobotne powyżej

50 roku życia.

5. Rekrutacja  będzie  prowadzona  w  sposób  otwarty,  zgodnie  z  zasadą  bezstronności,

jawności i przejrzystości.

6. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły do skompletowania list osób biorących

udział w Projekcie.

§4.
 WARSZTATY

1. W trakcie trwania Projektu zostanie przeprowadzony warsztat questowy, którego efektem

będzie gra terenowa po terenie miasta i gminy Warta.

2. Warsztaty odbędą się  będą  w dniach:  22 i  23 lutego.  Organizator  zapewnia  salę  oraz

wyżywienie dla uczestników.

3. Godziny warsztatów będą ustalone z Organizatorem i prowadzącym, o których uczestnicy

Projektu zostaną poinformowani najpóźniej na 7 dni przed ich realizacją.

§5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane  osobowe  uczestników  Projektu  będą  wykorzystywane  zgodnie  z  ustawą  z  dnia

29.08.1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  922  ze  zm.).

Administratorem  danych  jest  Organizator,  który  będzie  przetwarzać  dane  w  ramach

niniejszego Projektu, w tym podczas promocji wydarzenia.
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2. Zgłoszenie się do Projektu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem

zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Organizatora,  publikację  zdjęć  na

których znajdować się będą uczestnicy.

3. Kwestie sporne nie ujęte w niniejszym Regulaminie, rozstrzygać będzie Organizator.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r. i obowiązuje przez cały okres trwania

Projektu.
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