
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU „Złota Polska Jesień łączy Pokolenia” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady warsztatów rękodzieła artystycznego w ramach projektu 
dofinansowanego przez Gminę Wiejską Żary. 

2. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR w Żarach, 
ul. Sarnia 17; 68-200 Żary. 

3. Warsztaty odbywać się będą w :  

- Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Bieniowie, Bieniów, ul. Zielonogórska 14 

- Filii GBP z siedzibą w Lubanicach, Lubanice 17. 

4. Organizator zapewnia wszystkie niezbędne materiały i narzędzia do pracy. 

5. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

6. Wykonany przez siebie produkt rękodzieła każdy uczestnik będzie mógł zabrać do domu. 

 

§ 2 

Cel warsztatów 

 

1. Celem warsztatów jest: 

a) uwrażliwienie uczestników projektu na potrzeby, oczekiwania i umiejętności różnych grup 
wiekowych, 

b) ukazanie jednostkowych i społecznych korzyści wynikających ze współpracy międzypokoleniowej,  

c) przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie więzi rodzinnych,  

d) przeciwdziałanie izolacji społecznej (w tym szczególnie samotności) osób starszych poprzez 
wzmacnianie więzi rodzinnych, 

e) niwelowanie negatywnych stereotypów starości, ukazywanie potencjału osób starszych, 



 

 

 

 

 

 

f) przygotowanie i zainspirowanie uczestników projektu - seniorów i dzieci do wspólnego spędzania 
wolnego czasu oraz działania w lokalnych środowiskach, 

g) podjęcie przez ludzi starszych nowych form aktywności,  

h) realizacja potrzeb rekreacyjnych i towarzyskich osób starszych,  

i) zwiększenie poczucia użyteczności i przydatności społecznej wśród osób starszych,  

j) umożliwienie seniorom odkrywania i rozwijania zainteresowań, talentów oraz poszerzania  

i zdobywania wiedzy. 

 

§ 3 

Przebieg warsztatów 

 

1. Organizator zaplanował 2 spotkania warsztatowe dla dwóch grup uczestników, łącznie dla 20 osób. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wyrządzone podczas warsztatów przez 

uczestników osobom trzecim i innym uczestnikom. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki 
uczestników podczas warsztatów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji informacji, materiałów i dokumentacji 

fotograficznej  

z warsztatów i ich wykorzystania w materiałach dotyczących warsztatów, jak i promocyjnych dla 
działalności Stowarzyszenia, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w warsztatach 

 

1. Warsztaty są adresowane do osób w wieku 55 lat i więcej zamieszkujących teren sołectw 
znajdujących się w obrębie Gminy Wiejskiej Żary tj. Biedrzychowice Dolne, Bieniów, Bogumiłów-

Janików, Drozdów-Rusocice, Drożków, Grabik, Kadłubia, Lubanice, Lubomyśl, Łaz, Łukawy, Marszów, 
Miłowice, Mirostowice Dolne, Mirostowice Górne, Olbrachtów, Olszyniec, Rościce, Sieniawa Żarska, 
Siodło, Stawnik, Surowa, Włostów-Dąbrowiec, Złotnik. 

 



 

 

 

 

 

 

2. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

3. Dojazd uczestników odbywa się na koszt własny. 

4. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

5. Zgłoszenia do udziału w warsztatach należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego 
stanowiącego załącznik nr 1, który jest dostępny na stronie internetowej www.pro-mentor.pl i w 

biurze Organizatora. 

6. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć: 

- osobiście lub 

-wysłać tradycyjną drogą pocztową na adres biura Organizatora: 

ul. Kalinowskiego 3/1; 68-200 Żary 

-  w Bibliotece w Bieniowie lub w Bibliotece w Lubanicach 

Lub drogą elektroniczną:  e-mail: info@pro-mentor.pl.  

8. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

9. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w zadeklarowanych warsztatach. Obecność 
potwierdzona będzie każdorazowo podpisem na liście obecności. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora, który zastrzega 
sobie możliwość zmian i uzupełnień.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu warsztatów  
i przedłużenia terminu składania formularzy zgłoszeniowych. 

3. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia pod numerem telefonu  

531 477 970 lub 535 381 279. 
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§ 6 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR  

w Żarach, ul. Sarnia 17. 

3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27.04.2016, dalej RODO. 

4. Administrator nie przekazuje informacji do organizacji międzynarodowych. 

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania danych, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie uwagi można 
kierować do Administratora Danych Osobowych e-mail: info@pro-mentor.pl. 

6. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

7. Podanie danych jest dobrowolne. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. 

8. Szczegółowe informacje o polityce bezpieczeństwa znajdują się na stronie www.pro-mentor.pl  

w zakładce RODO, w tym Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych udostępnianych 
drogą elektroniczną za pośrednictwem funpage na portalu Facebook. 

 

 

Projekt dofinansowany z Budżetu Gminy Wiejskiej Żary. 


