
       

      

    

Patron i partnerzy projektu „Lokalni Animatorzy Gminy Werbkowice” 

         

Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” dofinansowany jest z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
Partnerzy:  

 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
pt. „Lokalni Animatorzy Gminy Werbkowice” 

 
§ 1 

Informacje ogólne 
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie „Lokalni Animatorzy Gminy 

Werbkowice”. 
2. Projekt realizowany jest w ramach programu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”. 
3. Realizatorem projektu jest grupa nieformalna „Aktywne Babki”. 
4. Wnioskodawcą i patronem jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice. 
5. Projekt realizowany jest z udziałem partnerów: Gmina Werbkowice, Gminny Ośrodek Kultury 

w Werbkowicach. 
6. Biuro projektu mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury, 22-550 Werbkowice, ul. Piłsudskiego 2. 
7. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. 
8. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r. 

§ 2 
Cel projektu 

Celem głównym jest powstanie grupy lokalnych animatorów spośród lokalnej społeczności. 
Celami szczegółowymi są: 

nabycie umiejętności przez społeczność lokalną (lokalnych animatorów) z zakresu zagospodarowania 
czasu wolnego oraz integracji dzieci, młodzieży i dorosłych, 

zwiększenie liczby lokalnych inicjatyw w małych miejscowościach i liczby obywateli angażujących się w te 
inicjatywy. 

§ 3 
Rekrutacja 

1. Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców gminy Werbkowice. 
2. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych (Załączniki nr 1 i 2). 
3. Liczba miejsc jest ograniczona (15 osób). O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
4. Rekrutacja trwać będzie do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby osób. 
5. Osoby zrekrutowane, zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu zgodnie z informacjami zawartymi 

w dokumentach rekrutacyjnych. 
§ 4 

Obowiązki uczestników 
1. Uczestnik ma obowiązek wzięcia udziału: 

a) w kursie animatora, 
b) w spotkaniach roboczych podczas opracowywania programów i scenariuszów animacyjnych, 
c) w wydarzeniach finałowych – animacje dla dzieci w miejscowościach na terenie gminy Werbkowice. 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego zamieszczenia na stronie internetowej Partnera 
www.gok.werbkowice.pl.  

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 
 

http://www.gok.werbkowice.pl/
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Załącznik nr 1 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pt. „Lokalni Animatorzy Gminy Werbkowice” 

 

 

1. Imię i nazwisko: ……………………………..……………………………………………………………………………..…………… 

2. Miejsce zamieszkania: ……………………………………………………….……………..………………………..……………… 

3. Dane kontaktowe (tel./e-mail): …………………………………….………………...…………………………….…………… 

 

Deklaruję udział w projekcie realizowanym przez grupę nieformalną „Aktywne Babki” pod 

patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice współfinansowanym w ramach 

programu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”. 

 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się 

do jego przestrzegania. 

 

 

    Data i podpis (imię i nazwisko) uczestnika 
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Załącznik nr 2 

 

   

  Miejscowość, dnia 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Udzielam Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Gminy 

Werbkowice nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim 

wizerunkiem/wizerunkiem mojego dziecka* bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  

 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za 

pośrednictwem dowolnego medium w celach związanych wyłącznie z niekomercyjną działalnością 

prowadzoną przez ww. organizacje w szczególności w związku z realizacją projektu „Lubelskie 

Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”. 

 

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz że 

zapoznałem (-am) się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi 

Biłgorajskiej z siedzibą w Biłgoraju, ul. Kościuszki 65 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) w celach związanych 

z realizacją projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”. 

 

 

 
    Podpis (imię i nazwisko) 

 
 


