REGULAMIN UCZESTNICTWA
W WARSZTATACH PROJEKTOWANIA I SZYCIA LALEK TEATRALNYCH
DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW
„KUKIEŁKOWA ANIMA”
W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KULTURALNA 3.0

1. Organizatorem warsztatów jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku
Ul. Targowa 1 42-100 Kłobuck.
2. Autorką inicjatywy lokalnej pn.„Kukiełkowa Anima” jest pani Elżbieta
Gęsiarz w ramach projektu kulturalnego Kuźnia Kulturalna 3.0

organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły w
Kłobucku.
3. Warsztaty przeznaczone są dla osób Dorosłych oraz Seniorów.
4. Warsztaty odbywać się będą w MOK-u w Kłobuck (sala prób); we wtorki 10,
17, 24 września 2019 r. oraz 1, 8 października 2019; w godzinach 16.00-18.00.
5. Celem projektu jest edukacja uczestników w zakresie projektowania,
konstruowania i nabywanie umiejętności szycia na maszynie, aktywizacja
seniorów.
6. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dostarczenie w terminie do 10
września 2019 r. wypełnionej karty zgłoszenia. Kartę zgłoszeniową można
dostarczyć osobiście do pokoju instruktorów MOK-u w godzinach od 8.0016.00 oraz 9 września 2019r. w godzinach 16.00-19.00 podczas Dnia
Otwartego w MOK Kłobuck, lub przesłać na adres mailowy
info@mokklobuck.pl
7. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem
regulaminu i warunków uczestnictwa.

8. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
9. Warsztaty obejmują naukę projektowania oraz naukę szycia na maszynie
kukiełek teatralnych.
10. Organizator zapewnia niezbędne materiały do prowadzenia warsztatów.
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przekazania organizatorowi wszystkich
prac wykonanych podczas warsztatów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji fotograficznej i video do
celów archiwalnych oraz celów projektu.
13. Ilość miejsc ograniczona.
14. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek
dodatkowych kosztów np. kosztów dojazdu.
Udział w Warsztatach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr
119,s.I.

