
 

 

 

                               

Załącznik do Zarządzenia NR 1354/2022  

Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

 

 

REGULAMIN 

rekrutacji i warunków uczestnictwa w inicjatywach edukacyjnych organizowanych 

w ramach zadania pn. „Warsztaty „dekoracyjne inspiracje” - cykl zajęć praktycznych  

na potrzeby realizacji II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Zadanie pod tytułem: Warsztaty „dekoracyjne inspiracje” cykl zajęć praktycznych na potrzeby 

realizacji II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, zwany dalej „projektem”, współfinansowany 

jest ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego. 

2. Projekt realizowany będzie do dnia 30 listopada 2022 r. zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia  

12 lipca 2022 r.  

3. Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu zajęć praktycznych: Warsztaty „dekoracyjne inspiracje” na 

potrzeby realizacji II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętego „Podkarpackim Programem 

Odnowy Wsi na lata 2021-2025”. 

4. Niniejszy Regulamin określa zasady restauracji i warunki uczestnictwa w warsztatach – cykl zajęć 

praktycznych - organizowanych w ramach projektu. 

 

§ 2. Słownik pojęć 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Warsztacie – należy przez to rozumieć rodzaj szkolenia, 

3) Organizatorze – należy przez to rozumieć Gminę Trzebownisko, która realizuje projekt, 

4) Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę aplikującą do udziału w warsztacie, 

5) Uczestniku – należy przez to rozumieć kandydata, który został zakwalifikowany do udziału w warsztacie. 

 

§ 3. Kandydaci 

Kandydatami do udziału w warsztacie/warsztatach mogą być wyłącznie mieszkańcy powiatu rzeszowskiego 

z terenu miast i gmin: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Gmina Dynów, Miasto Dynów, Głogów Małopolski, 

Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Tyczyn, Trzebownisko. 

 

§ 4. Proces rekrutacji 

1. Kandydat zgłasza Organizatorowi chęć udziału w projekcie poprzez podanie poniższych informacji: nazwa 

warsztatu, imię i nazwisko Kandydata, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 należy zgłosić: 

1) telefonicznie pod numerem: 17 77 13 743, 



 

 

 

2) drogą elektroniczną na adres: fundusze@trzebownisko.pl. 

3. Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie od 1 września 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień 

organizacji warsztatu lub do wyczerpania miejsc. 

4. Przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty odbywa się poprzez dopisanie Kandydata na listę uczestników 

projektu. 

5. Kandydat zgłaszając swój udział w warsztacie/warsztatach wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w celu promocji i rozliczenia projektu. 

6. Zgłoszenie przez Kandydata udziału w warsztacie/warsztatach nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 

się do projektu. 

 

§ 5. Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty i powszechny wobec wszystkich osób, które spełnią warunek określony  

w § 3 niniejszego Regulaminu. 

2. Działania rekrutacyjne poprzedzone będą kampanią informacyjną i promocyjną prowadzoną na terenie 

powiatu rzeszowskiego. 

3. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły i w kolejności zgłoszeń. 

4. Dopuszcza się możliwość, aby jeden Uczestnik wziął udział w kilku warsztatach. 

5. W przypadku większego zainteresowania udziałem w danym warsztacie utworzona zostanie lista 

rezerwowa. 

6. W momencie rezygnacji Uczestnika z listy podstawowej, na jego miejsce rekrutowana będzie kolejna osoba 

z listy rezerwowej. 

7. Od decyzji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do projektu nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 6. Szkolenia 

1. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 6 warsztatów: 

1) WIANKI: W jaki sposób stworzyć  idealny wianek – 13.09.2022 , godz. 17:00-20:00 

2) FLOWER BOX: Wykonanie kompozycji kwiatowych – 20.09.2022 , godz. 17:00-20:00 

3) BIZUTERIA FLORYSTYCZNA: Wykonanie biżuterii florystycznej – 22.09.2022 , godz. 17:00-20:00 

4) LAS W SZKLE: Aranżacje florystyczne z roślin doniczkowych – 27.09.2022 , godz. 17:00-20:00 

5) CARVING: Sztuka rzeźbienia z warzyw i owoców – 4.10.2022 , godz. 17:00-20:00 

6) OBRAZ Z CHROBOTKA: Nowoczesna alternatywa dekoracji wnętrz – 11.10.2022 , godz. 17:00-20:00 

Warsztaty poprowadzi Pani Małgorzata Szwagiel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:  

RED FLORL ART Małgorzata Szwagiel 

2. W jednym szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 25 osób. 

3. Szkolenia zostaną przeprowadzone w Domu Ludowym w Jasionce „Gęsiówka”, 36-002 Jasionka 362  

(Gmina Trzebownisko). 

§ 7. Prawa i obowiązki uczestników 

1. Osobie, która uzyskała informację o zakwalifikowaniu do projektu przysługują prawa i obowiązki 

określone niniejszym Regulaminem. 

 



 

 

 

2. Potwierdzenie uczestnictwa w projekcie stanowi dla Uczestnika zobowiązanie do udziału w wybranym 

warsztacie. 

3. Uczestnik szkoleń ma prawo do: 

1) bezpłatnego udziału w warsztacie/warsztatach, 

2) otrzymania materiałów szkoleniowych, 

4. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

1) zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

2) potwierdzenia swojej obecności w szkoleniu, 

3) wypełniania dokumentów związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów, 

4) współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu. 

5. W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia 

społecznego, Uczestnik może zostać usunięty z listy uczestników projektu. 

 

§ 8. Zasady rezygnacji z udziału w szkoleniu 

Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w warsztacie pod warunkiem telefonicznego powiadomienia 

Organizatora na 48 godzin przed planowanymi zajęciami. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. 

3. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu. 

4. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.trzebownisko.pl 


