
 

REGULAMIN „Warsztaty rzemieślnicze” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa 
w projekcie pn. „Warsztaty rzemieślnicze”, organizowanym w ramach projektu Wzmocnienie 
pozycji rzemiosła poprzez wzmożone działania lokalne, realizowanego przy wsparciu 
finansowym Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach Polskiego Inkubatora Rzemiosła Komitet do spraw Pożytku 
Publicznego w latach 2022-2023 przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Krakowie (zwanym dalej „Projektem”). 

2. Użyte w Regulaminie rekrutacji określenia oznaczają: 

Organizator – należy przez to rozumieć Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Krakowie, adres: ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków, posiadającą NIP 6750200019; 

Szkoła – szkoła (klasa) zakwalifikowana do udziału w Projekcie; 

Uczestnik – uczeń Szkoły; 

Warsztaty – zorganizowane zajęcia w ramach Projektu wizyty zawodoznawcze 
w Ekologicznym Gospodarstwie Agroturystycznym Kozi Stok; 

§ 2 Informacje o Projekcie 

1. W ramach Projektu Szkoła weźmie udział w zorganizowanych przez Organizatora 
„Warsztatach rzemieślniczych”, zgodnie z załączonym opisem Programem Warsztatów 
(Załącznik 1). 

2. Terminy realizacji Warsztatów: 21.11.2022 r., 22.11.2022 r., 23.11.2022 r. 

3. Terminy realizacji Warsztatów podane w § 2 pkt 2 mogą ulec zmianie w uzasadnionych 
przypadkach. 

3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 
uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Organizatora. 

§ 3 Kryteria rekrutacji 

1. Projekt skierowany jest do uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych (klasy 1-3) 
z województwa Małopolskiego. 

2. W warsztatach mogą wziąć udział 15 - osobowe grupy (+2 opiekunów). 

3. W przypadku, gdy klasa liczy do 30 osób, w Warsztacie możliwy jest udział całej klasy 
w podziale na dwie 15 - osobowe grupy. 

4. Każda szkoła, spełniająca warunek Projektu określony w § 3 ust. 1 Regulaminu, może 
zgłosić dowolną liczbę klas. 

 

 



 

§ 4 Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja szkół, spełniających warunek Projektu określony w § 3 ust. 1 Regulaminu, 
prowadzona jest od 25.10.2022 r. do 14.11.2022 r. 

2. Organizacja procesu rekrutacji jest prowadzona przez Organizatora: 

a) pod numerem telefonu: 12 421-52-51 lub 12 422-05-95; 

b) poprzez stronę: www.izba.krakow.pl; 

c) poprzez adres e - mail: promocja@izba.krakow.pl. 

3. Szkoła, aplikująca do Projektu powinna:  

a) wypełnić formularz zgłoszeniowy (Załącznik 2); formularz można pobrać ze strony 
internetowej o adresie: www.izba.krakow.pl/pir. 

b) dołączyć do wypełnionego formularza, o którym mowa powyżej, pracę plastyczną, 
wykonaną przez klasę szkoły aplikującej do Projektu, w dowolnej technice, 
o rozmiarze A4/A3, o tematyce powiązanej z rzemiosłem; praca plastyczna ma być 
pracą wspólnie wykonaną przez wszystkich uczniów klasy aplikującej do Projektu;  

c) przesłać do dnia 14.11.2022 r., zarówno wypełniony formularz, o którym mowa w pkt 
a) powyżej, jak i pracę plastyczną, o której mowa w pkt b) powyżej albo w wersji 
papierowej na adres Organizatora albo skanem na adres e – mail Organizatora 
tj. promocja@izba.krakow.pl. 

4. Spośród nadesłanych aplikacji szkół, Organizator wybierze szkoły, w tym klasy tych szkół, 
które wezmą udział w Warsztatach. 

5. Do udziału w Projekcie zostanie zakwalifikowanych 5 grup. 

6. Lista wybranych Szkół zostanie publicznie udostępniona na stronie internetowej 
Organizatora tj.: www.izba.krakow.pl/pir. Pozostałe aplikujące szkoły do Projektu zostaną 
zapisane na liście rezerwowej. 

§ 5 Zasady organizacji Projektu 

1. Celem Projektu jest kształtowanie świadomości dzieci o tym, że istnieje zawód - 
rzemieślnik i to w różnej postaci. Poprzez udział w Warsztatach, dzieci w większym stopniu 
zaangażują się w zajęcia techniczne, rozwijające ich podstawowe zdolności manualne 
(gotowanie, składanie elementów, drobne prace naprawcze), które w przyszłości przydadzą 
się każdemu w życiu prywatnym. 

2. Warsztaty realizowane będą w Ekologicznym Gospodarstwie Agroturystycznym Kozi Stok 
w miejscowości Kobylec 50, 32-740 Łapanów (https://kozistok.pl/). 

3. Szkoła, zakwalifikowana do Projektu,  zobowiązana jest do:  

a) przedłożenia w oryginale zgody rodziców Uczestników na udział dziecka (tj. Uczestnika) 
w Warsztatach wraz z Klauzulą Informacyjną (Załącznik 3 i 4) – w terminie do dnia 
20.11.2022 r.;  
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b) przedłożenia w oryginale imiennej listy obecności (Załącznik 5) – w terminie do 7 dni od 
dnia Warsztatu, w którym Szkoła brała udział; 

c) wysłania na adres e – mail Organizatora tj.: promocja@izba.krakow.pl co najmniej 
5 zdjęć z Warsztatów, potwierdzających udział w Warsztatach – w terminie do 7 dni od 
dnia Warsztatu, w którym Szkoła brała udział. 

4. W przypadku niezrealizowania przez Szkołę obowiązków wymienionych w § 5 ust. 3 
Regulaminu lub rezygnacji Szkoły z udziału w Warsztatach w dniu Warsztatów lub w dniu 
poprzedzającym dzień Warsztatów, Organizator ma prawo obciążyć Szkołę kosztami 
udziału w Projekcie w kwocie 1.500,00 zł brutto. 

5. W trakcie Warsztatów Organizator zapewnia Uczestnikom posiłek. 

6. Koszty dojazdu do miejsca organizacji Warsztatów, oznaczonego w § 5 ust. 2 Regulaminu, 
pokrywa we własnym zakresie Szkoła. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu na każdym etapie 
realizacji Projektu. 

2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej w części dedykowanej 

Projektowi tj. www.izba.krakow.pl/pir.  

3. Zgłoszenie prac plastycznych, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt. b) Regulaminu jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich nieodpłatną publikację przez Organizatora 
w ramach realizowanego Projektu. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zdjęć z Warsztatów w celu 
popularyzacji Projektu, na co Szkoła oraz rodzice Uczestników wyrażają zgodę. Organizatorzy 
wskazują, że warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest wyrażenie zgody przez rodziców 
lub prawnych opiekunów Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych oraz 
przetwarzanie zdjęć z Warsztatów i ich nieodpłatną publikację w ramach działań 
prowadzonych przez Organizatora. 

5. Przystąpienie do Warsztatów oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody 
uczestnika/jego opiekunów prawnych na przechowywanie i przetwarzanie jego danych 
osobowych przez Organizatora dla potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu (zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 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 (RODO). 
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