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Regulamin  

„Rodzinne Warsztaty Świąteczne Blisko Krakowa” 

§ 1 

Organizatorzy wydarzenia 

Organizatorem wydarzenia pt. „Rodzinne Warsztaty Świąteczne Blisko Krakowa” zwanego dalej 

Wydarzeniem jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa.  

1. Osobą odpowiedzialną za koordynację działań związanych z organizacją wydarzenia jest: 

Małgorzata Ożóg tel. 12 256-02-31, 723-543-257, e-mail: skarby@bliskokrakowa.pl.  

 

§ 2 

Cele wydarzenia 

 

Celem wydarzenia jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców obszaru funkcjonalnego 

Blisko Krakowa oraz osób przyjezdnych w zakresie wiedzy o tradycjach bożonarodzeniowych.  

Wydarzenie w szczególności wpłynie na: 

1. Wzrost poziomu integracji i lokalnej identyfikacji z obszarem w oparciu  

o jego zasoby historyczne i kulturowe. 

2. Wzrost aktywności społecznej i edukacyjnej dzieci i młodzieży obszaru LGD Blisko 

Krakowa w ramach wspólnego poznawania historii i tradycji. 

 

§ 3 

Zasady ogólne 

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia, a w szczególności: 

a) regulamin, 

b) formularze zgłoszeniowe,  

znajdują się na stronie internetowej www.skarby.bliskokrakowa.pl, zakładka: 

Wydarzenia – Rodzinne Warsztaty Świąteczne Blisko Krakowa, zwanej dalej Stroną 

www. 

2. Aktualności dotyczące przebiegu wydarzenia będą także zamieszczane na portalu 

www.facebook.com/bliskokrakowa. 

3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  

4. Wydarzenie jest skierowane dla dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami. Sugerowany 

wiek uczestników – powyżej 5 lat.  

5. Osoby niepełnoletnie biorą udział w wydarzeniu razem z rodzicem  

lub pełnoletnim opiekunem.  

6. Warsztaty mają charakter grupowy, każdy zapisany uczestnik ma prawo do aktywnego 

uczestnictwa w warsztacie.  
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7. Warsztat zorganizowany w dwóch lokalizacjach oraz dwóch terminach.  

8. Lokalizacja warsztatów:  

a) Dawny budynek GOK-u, ul. Tyniecka 1, Liszki, gmina Liszki 

b) Dwór Dzieduszyckich, ul. Szkolna 4, Radziszów, gmina Skawina. 

 

§ 4  

Zgłoszenie  do udziału 

 

1. Uczestnikiem warsztatów jest każda zarejestrowana osoba.   

2. Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu należy dokonać w wyznaczonym terminie  

tj. do 15.12.2021 r. Informacje o terminach zapisów znajdują się również na Stronie www, 

portalu facebook.com/bliskokrakowa.  

3. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie www  

i przesłanie go na adres mailowy: skarby@bliskokrakowa.pl, bądź dostarczenie osobiście 

do biura LGD Blisko Krakowa, ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów.  

4. Zgłoszenia niepełnoletniego uczestnika do udziału w wydarzeniu dokonuje wyłączenie  

jego rodzic lub opiekun prawny. 

5. W przypadku gdy opiekunem niepełnoletniego uczestnika nie jest jego rodzic, bądź 

opiekun prawny, wymagane jest dostarczenie do Organizatora upoważnienia. 

Upoważnienie to powinno zostać wystosowane przez rodzica bądź opiekuna prawnego 

niepełnoletniego uczestnika.  

6. Każda osoba, która  została zgłoszona, otrzyma potwierdzenie rejestracji przesłane drogą 

poczty elektronicznej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

7. W razie podania błędnego adresu mailowego, Organizator skontaktuje się telefonicznie na 

numer podany w formularzu zgłoszeniowym w celu weryfikacji danych. 

8. Za błędnie podane dane w formularzu zgłoszeniowym i brak możliwości skontaktowania 

się z osobą zgłaszającą Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

9. Wypełniając formularz zgłoszeniowy na warsztat rodzic lub opiekun prawny poprzez 

złożenie podpisu pod stosownymi oświadczeniami: 

a) akceptuje regulamin wydarzenia; 

b) wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących 

wydarzenia; 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez stowarzyszenie  Blisko 

Krakowa w okresie trwania wydarzenia, tj. od momentu zgłoszenia udziału  

w wydarzeniu do końca jego trwania. 

d) wyraża zgodę na wykorzystanie fotografii zawierających wizerunek Uczestnika  

i/lub jego rodziców/opiekunów, wykonanych przez Organizatora podczas 

wydarzenia do działań związanych z promocją, w szczególności: publikacji 

wykonanych fotografii na Stronie www, stronie internetowej  

LGD www.bliskokrakowa.pl oraz portalach społecznościowych.    

 

 

§ 5 

Warsztaty 

 

1. Wydarzenie ma formę rodzinnych warsztatów.  

2. Warsztaty zostaną poprowadzone przez wykwalifikowaną animatorkę na zlecenie LGD.  
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3. Liczba osób mogących wziąć udział w każdym z organizowanych warsztatów  

jest ograniczona.  

4. Każdy zapisany uczestnik ma prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach. 

5. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu na miejsce wydarzenia. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności:  

a) w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń,  

b) w przypadku zdarzeń losowych, których nie można było przewidzieć 

i im zapobiec,  

c) w przypadku wystąpienia obostrzeń związanych z pandemią, które uniemożliwią 

przeprowadzenie warsztatów w zaplanowanej formie.  

 

§ 6 

Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 

1. Organizatorzy zobowiązują się do przestrzeganie wszystkich przepisów i wytycznych 

związanych z obostrzeniami wywołanymi pandemią COVID-19 wydanych przez 

uprawnione do tego organy, w szczególności do zachowania norm dystansu społecznego 

i używania niezbędnych środków ochrony osobistej. 

2. Wszystkie osoby biorące udział w przygotowaniu i realizacji warsztatów zostaną 

zobowiązane przez LGD do zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi i przepisami 

związanymi z obostrzeniami wywołanymi pandemią COVID-19 wydanymi przez 

uprawnione do tego organy, a także do ich bezwzględnego przestrzegania. 

3. Organizatorzy zapewniają dla uczestników środki do dezynfekcji rąk. 

4. W przypadku gdy wymagają tego obowiązujące przepisy, uczestnicy są zobowiązani do 

noszenia własnych maseczek oraz rękawiczek jednorazowych. 

5. Uczestnik nie jest uprawniony do uczestniczenia w wydarzeniu jeżeli: 

a) jest objęty kwarantanną lub izolacją, 

b) zaobserwował u siebie objawy choroby zakaźnej, 

c) miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, 

zakażoną lub chorą na COVID-19. 

6. Jeżeli uczestnik zaobserwuje u siebie niepokojące objawy, to powinien niezwłocznie 

opuścić warsztaty.   

7. W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad uczestnictwa w warsztatach 

wynikających z niniejszego paragrafu, Organizatorzy są uprawnieni do upomnienia 

uczestnika, a w wypadku niedostosowania się do w/w zasad również do poproszenia 

o opuszczenie wydarzenia. 

 

§ 7 

 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin zabawy dostępny jest w siedzibie LGD oraz na stronie 

www.skarby.bliskokrakowa.pl, w zakładce WYDARZENIA, w polu „Rodzinne Warsztaty  

Świąteczne Blisko Krakowa”.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Zarząd LGD. 
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3. LGD zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach Regulaminu. 

4. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie opublikowana na stronie 

www.skarby.bliskokrakowa.pl. 

5. Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia dostępne są w biurze  

LGD oraz na www.skarby.bliskokrakowa.pl lub www.facebook.com/bliskokrakowa. 
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