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REGULAMIN REKRUTACJI 

do udziału w warsztatach realizowanych w ramach projektu 

pn. "Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo" 

współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Oś nr VI Dziedzictwo regionalne,  Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficjent i Realizator Projektu: Powiat Tarnowski 

 

Termin realizacji Projektu: 1 maj 2017 do 31 grudnia 2019 r. 
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Zasady ogólne 

 
Regulamin dotyczy rekrutacji na warsztaty: „Poznaję swój region”- dokumentowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu tarnowskiego,  folklorystyczne  pn. ”Oj dana dana”, kuchni regionalnej 

„A proziok, to co?” oraz rękodzieła- plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu tarnowskiego - 
realizowanych w ramach projektu "Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo" 

współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Dziedzictwo 

regionalne,  Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój 

instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego realizowanego przez Powiat Tarnowski   
ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów  w okresie od 01.05.2017 do 31.12.2019 roku.  

 
§ 1 

 
Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają: 

1. Projekt: należy rozumieć projekt „Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo”. 

2. Warsztaty : 
 Warsztaty pn. „Poznaję swój region”- dokumentowanie dziedzictwa kulturowego 

regionu tarnowskiego. 

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy o własnym regionie, umocnienie tożsamości lokalnej   
i regionalnej, ukształtowanie w młodzieży poczucia regionalnej tożsamości i identyfikacji z kulturą 

Regionu Tarnowskiego poprzez umiejętne jej dokumentowanie. Warsztaty podzielone zostaną na 

2 etapy. Pierwszy etap – przeprowadzony przez specjalistę z zakresu etnografii- będzie miał na 
celu wprowadzenie młodzieży w historię  i kulturę ludową Regionu Tarnowskiego, wprowadzenie 

w świat dziedzictwa niematerialnego, zapoznanie z jego najważniejszymi elementami składającymi 
się na kulturową odrębność Regionu Tarnowskiego. Warsztaty wprowadzą ucznia w świat folkloru 

jego poszczególnych grup etnograficznych, w świat rękodzieła i zapomnianych ginących zawodów, 
plastyki obrzędowej  i tradycyjnej regionalnej kuchni. Dzięki warsztatom uczeń będzie miał 

możliwość zapoznania  i zrozumienia pojęcia tożsamości kulturowej i dziedzictwa kulturowego 

własnego regionu. Drugi etap przeprowadzony przez lokalnych dziennikarzy- polegał będzie na 
przekazaniu uczniom praktycznych umiejętności w zakresie dokumentowania lokalnej twórczości, 

odnajdywania ciekawych historii ludzi związanych z Regionem Tarnowskim   
i twórczego przekazywania zebranych informacji. Warsztaty przygotują młodzież do 

przeprowadzania wywiadów z mieszkańcami regionu, odnajdywania najciekawszych i wartych 

przekazania z historii, poszukiwania związków i zależności między „prywatnymi historiami  z życia 
a tradycjami regionu”. Dzięki tego rodzaju warsztatom uczniowie zdobędą umiejętność 

wyszukiwania, gromadzenia oraz interpretowania rozmaitych informacji o swoim regionie. 
Są to warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych (ZSP Żabno, 

ZSOiZ Ciężkowice, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, CKZiU Tuchów, ZSP Ryglice): 2 lata 

szkolne x każda szkoła po 1gr/10os po 20 godz./gr./rok szkolny/szkołę (4 spotkania x 

5 godz. dla każdej grupy) oraz dla podopiecznych POW Promyk Rzuchowa: 1 rok 

szkolny, 1 gr/10os x 10 godz. (2 spotkania x 5 godzin). 

 
 Warsztaty folklorystyczne pn. ”Oj dana dana” 

Zasadniczym celem tych warsztatów będzie upowszechnienie dziedzictwa niematerialnego, 

będącego często warunkiem zachowania własnej kultury i tożsamości. Celem pośrednim tych 
warsztatów jest także kształtowanie postaw ukierunkowanych na pielęgnowanie i pomnażanie 

regionalnego dziedzictwa niematerialnego. Jak wiadomo „muzyka łagodzi obyczaje” a wiec 

uczestnicy warsztatów poprzez taniec i śpiew zostaną wprowadzeni w świat wartości  jakie wiążą 
się z poczuciem przynależności kulturowej do własnej małej ojczyzny. Podczas warsztatów 

prowadzonych przez instruktorów tańców folklorystycznych uczestnicy warsztatów zdobędą 
umiejętności wykonywania najbardziej charakterystycznych dla Regionu tarnowskiego tańców, 

poznają także elementy strojów ludowych charakterystycznych dla poszczególnych grup 
etnograficznych i zdobędą umiejętności ich rozróżniania. Uczestnicy warsztatów nauczą się 

śpiewać ludowe pieśni charakterystyczne dla Regionu Tarnowskiego. Poznają także historyczne 

aspekty przyśpiewek ludowych, dowiedzą się jakie znaczenie i zasadność miało ich wykonywanie 
podczas prezentacji wieńca dożynkowego, poznają tym samym także niektóre słowa gwary 

ludowej ich znaczenie i wymowę. 
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Są to warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych (ZSOiZ 

Ciężkowice, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSP Ryglice): 2 lata szkolne x każda szkoła po 
1gr=10os po 20godz./gr./rok szkolny/szkołę oraz dla wychowanków SOSW w 

Zbylitowskiej Górze: 2 lata szkolne x 1gr/10os, 20godz./gr./rok szkolny oraz 

wychowanków POW Promyk Rzuchowa: 1 rok, 1gr=10os., 10 godz./gr. (2 spotkania x 
5 godzin). 

 
 Warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co?  

Celem warsztatów kulinarnych jest zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, które 

ma wpływ również na tworzenie silnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez poznawanie  

 i przygotowywanie tradycyjnych potraw Regionu tarnowskiego oraz kultywowanie tradycji 
kulinarnej Regionu Tarnowskiego. Sztuka kulinarna od niepamiętnych czasów odgrywa bardzo 

ważną rolę w życiu każdego człowieka, łączy pokolenia i przekazuje tradycję pozwalając pogłębić 
więzi uczuciowe z małą ojczyzną, rozbudzić zainteresowanie tradycją, teraźniejszością  

 i  przeszłością. Dzięki warsztatom uczniowie poznają specjalności kuchni ludowej związane z daną 
okazją i regionem (pieczenie ciast i innych deserów, specjalności ziemniaczane, promocje 

sezonowe -karnawał, itp.). Dzięki tym warsztatom młodzież pozna potrawy tradycyjne co  

 z pewnością przełoży się na bogatszą świadomość i tożsamość kulturową. Uczestnicy poznają 
charakterystyczne dla regionu elementy dekoracji stołów.  

Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkól ponadpodstawowych (ZSOiZ Cieżkowice, 
LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSLiT Wojnicz, CKZiU Tuchów, ZSP Ryglice): 2 lata szkolne 

x każda szkoła po 1gr/10os po 20godz./gr./rok szkolny/szkołę oraz dla 

wychowanków SOSW w Zbylitowskiej Górze: 2 lata szkolne x 1 gr/10os x 20 godz. 
oraz dla wychowanków POW Promyk w Rzuchowej: 1 rok, 1 gr/10os x 20godz. (4 

spotkania x 5 godz.). 
 

 Warsztaty rękodzieła-plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu 

tarnowskiego. 
Celem tego działania jest przede wszystkim współuczestniczenie w pielęgnowaniu tradycji regionu 

poprzez ożywienie i popularyzację zanikającej już dziedziny rękodzieła ludowego,  

w tym zwłaszcza wyrobów zaliczanych do tzw. „Plastyki obrzędowej” charakterystycznej dla 
regionu tarnowskiego. Warsztaty będą obejmowały praktykę związaną z cyklem świąt dorocznych  

i rodzinnych oraz innymi zwyczajami praktykowanymi przez społeczności lokalne. Warsztaty będą 
uczyły min. wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych ( z opłatka, słomy, bibuły) ozdób 

wielkanocnych (pisanek, palm wielkanocnych) Sztuka plastyki obrzędowej sięga czasów kiedy 

ludzie zapragnęli dekorować swoje domy, miejsca kultu, przedmioty). Regionalizm w warsztatach 
rękodzielniczych zbliży do regionu, uczyć będzie właściwości etnicznych i kulturowych. 

Warsztaty będą prowadzone dla wychowanków SOSW w Zbylitowskiej Górze: 3 lata 
szkolne x 1 gr/10os. po 10 godz./gr./rok szkolny (6 spotkań x 5 godzin). 

 

3. Beneficjent: Powiat Tarnowski -  Starostwo Powiatowe w Tarnowie, który zapewni właściwą 

realizację zadań wynikających z wyżej wymienionego projektu. 

4. Uczestnik: uczeń/uczennica z ZSP Żabno, ZSOiZ Ciężkowice, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, 

CKZiU Tuchów, ZSP Ryglice zgłaszający/ąca się do udziału  w warsztatach i wpisany /na listę 
uczestników prowadzoną przez Organizatora, akceptujący warunki niniejszego regulaminu 

5. Wychowankowie  placówki POW Promyk Rzuchowa oraz SOSW Zbylitowska Góra 
zgłaszający/ące się do udziału  w warsztatach i wpisani na listę uczestników prowadzoną przez 

Organizatora, akceptujący warunki niniejszego regulaminu 
6. Lista obecności – lista prowadzona przez Organizatora, potwierdzająca udział danego 

ucznia/uczennicy/wychowanka w warsztatach. 

7. Rekrutacja:  selektywny wybór uczniów do danej formy wsparcia z listy kandydatów oraz 
ustalenie listy rezerwowej wg kryteriów określonych niniejszym Regulaminem. Rekrutacja 

prowadzona jest oddzielnie na różne formy wsparcia planowane do realizacji w różnych 
okresach trwania Projektu – zgodnie z założeniami Projektu. 

8. Ankieta ewaluacyjna –anonimowa ankieta zawierająca pytania dotyczące realizacji celu 

warsztatów. 
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9. W przypadku rejestrowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 

przez osobę uprawioną do tego przez Organizatora, uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez 
jakichkolwiek roszczeń. 

1. Komisja rekrutacyjna – powołana przez dyrektora szkoły uczestniczącej w realizacji 

projektu (Załącznik nr 3). 

 
Kryteria przyjęć i rekrutacja do projektu 

§ 2 
 

1. Do udziału w warsztatach uprawnieni są uczniowie/uczennice: 

a) Zamieszkujące/uczące się na terenie Województwa Małopolskiego 

b) uczeń/uczennica z ZSP Żabno, ZSOiZ Ciężkowice, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, CKZiU Tuchów, 

ZSP Ryglice, ZSLiT Wojnicz  
c) wychowanek/wychowanka SOSW w Zbylitowskiej Górze 

d) podopieczny/a POW „Promyk” w Rzuchowej 

e) Uzasadniły chęć udziału w danych warsztatach 

 

Przystąpienie do projektu 

§ 3 
 

1. Uczeń/uczennica/wychowanek/wychowanka zainteresowany/na udziałem w warsztatach będzie 
zobligowany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego ( załącznik nr 1) dostępnego w biurze 

projektu Starostwa Powiatowego, pok. 315 i 320, na stronie internetowej Powiatu Tarnowskiego 

www.powiat.tarnow.pl oraz w danej szkole/placówce oraz złożenie do go do 04.10.2017   
w sekretariacie właściwej dla niego szkoły lub placówki.  

2. Rekrutacja do udziału w  warsztatach odbywa się od  21.09.2017 do 04.10.2017 
3. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie oddzielnych list zakwalifikowanych dla poszczególnych 

szkół placówek dla każdej formy wsparcia (warsztatu) tj. po 10 osób/warsztat z danej szkoły lub 
placówki. Formy wsparcia dostępne dla uczniów/uczennic/wychowanków/wychowanek: 

1. ZSP Żabno: 

a) Warsztaty „Poznaję swój region”-dokumentowanie dziedzictwa kulturowego regionu 
tarnowskiego” 10 os./rok, 20 godz./rok 

2. ZSOiZ Ciężkowice 
a) Warsztaty „Poznaję swój region”-dokumentowanie dziedzictwa kulturowego regionu 

tarnowskiego” 10 os./rok, 20 godz./rok 
b) Warsztaty folklorystyczne ”Oj dana dana” 10 os./rok, 20 godz./rok 

c) Warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co? 10 os./rok, 20 godz./rok 

3. LO Tuchów 
b) Warsztaty „Poznaję swój region”-dokumentowanie dziedzictwa kulturowego regionu 

tarnowskiego” 10 os./rok, 20 godz./rok 
c) Warsztaty folklorystyczne ”Oj dana dana” 10 os./rok, 20 godz./rok 

d) Warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co? 10 os./rok, 20 godz./rok 

4. ZSP Zakliczyn  
a) Warsztaty „Poznaję swój region”-dokumentowanie dziedzictwa kulturowego regionu 

tarnowskiego” 10 os./rok, 20 godz./rok 
b) Warsztaty folklorystyczne ”Oj dana dana” 10 os./rok, 20 godz./rok 

c) Warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co? 10 os./rok, 20 godz./rok 

5. CKZiU Tuchów: 
a) Warsztaty „Poznaję swój region”-dokumentowanie dziedzictwa kulturowego regionu 

tarnowskiego” 10 os./rok, 20 godz./rok 
b) Warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co? 10 os./rok, 20 godz./rok 

6. ZSP  Ryglice 
a) Warsztaty „Poznaję swój region”-dokumentowanie dziedzictwa kulturowego regionu 

tarnowskiego” 

http://www.powiat.tarnow.pl/
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b) Warsztaty folklorystyczne ”Oj dana dana” 10 os./rok, 20 godz./rok 

c) Warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co? 10 os./rok, 20 godz./rok 
7. ZSLiT Wojnicz  

a) Warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co? 10 os./rok, 20 godz./rok 

8. SOSW w Zbylitowskiej Górze 
a) Warsztaty rękodzieła plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu tarnowskiego 10 

os./rok, 30 godz./3 lata , 10 godz./rok  
b) Warsztaty folklorystyczne ”Oj dana dana” 10 os./rok, 20 godz./rok 

c)  Warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co? 10 os./rok, 20 godz./rok 

9. POW Promyk Rzuchowa 
a) Warsztaty „Poznaję swój region”-dokumentowanie dziedzictwa kulturowego regionu 

tarnowskiego” 10 os., 10 godz. 
b) Warsztaty folklorystyczne ”Oj dana dana” 10 os., 10 godz. 

c) Warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co? 10 os., 20 godz. 
 

5. W przypadku nie zrekrutowania odpowiedniej ilości uczestników, realizator przewiduje 

możliwość przedłużenia terminu rekrutacji, o czym poinformuje na stronie internetowej 
Powiatu oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail do szkół lub placówki biorących udział w 

warsztatach. 
6. Osoby, które nie zakwalifikowały się w wyniku rekrutacji zostaną wpisane na listy rezerwowe, 

utworzone dla każdej z szkół/placówki oddzielnie. Osoby z list rezerwowych zajmą ich miejsce 

w kolejności zgodnej z tymi listami. 
7. Do dnia 06.10.2017r. szkoły oraz placówki odpowiedzialne za rekrutację przekażą dokumenty 

rekrutacyjne do biura projektu – Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 
Tarnów, pokój 315 lub 320.  

8. Komisja rekrutacyjna przygotuje listy zakwalifikowanych oraz listy rezerwowe sporządzone 
oddzielnie dla danej szkoły oraz placówki biorącej udział w warsztatach na podstawie założeń 

niniejszego Regulaminu. 

9. Listy zakwalifikowanych i rezerwowych zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w każdej szkole 
oraz placówce biorącej udział w projekcie. 

10. W przypadku zdarzeń losowych, zdrowotnych itp. miejsce osób rezygnujących z warsztatów 
zajmą uczniowie/nice/wychowankowie z listy rezerwowej w danej szkole/placówce. 

11. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

12. Wszystkie informacje i formularze związane z rekrutacją i udziałem w warsztatach dostępne są  
w biurze projektu – Starostwo Powiatowe w Tarnów, ul. Narutowicza 38, 33 - 100 Tarnów,   

pok. 315 i 320 w sekretariacie szkoły biorącej udział w warsztatach oraz na stronie internetowej 
Powiatu Tarnowskiego: www.powiat.tarnow.pl  

 

 
 

 
Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu 

§ 4 
 

1. Organizator zapewni uczestnikom warsztatów stosowne miejsce gdzie zostaną przeprowadzone 

warsztaty. 
2. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest do podpisywania listy obecności.  

3. Każdemu z uczestników warsztatów zapewnione zostaną  stosowne materiały  potrzebne do 
zdobycia umiejętności z zakresu tematycznego warsztatów. 

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do: 

1) kulturalnego zachowania podczas zajęć, odnoszenia się z szacunkiem do pozostałych 
uczestników i prowadzących,  

2) wypełnienia na zakończenie warsztatów ankiety ewaluacyjnej, 
6.    Każdy uczestnik warsztatów ma prawo oczekiwać:  

1) godnego traktowania ze strony prowadzących i innych uczestników warsztatów  
2) rzetelnego i sumiennego prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zasad dydaktyki,  

3) zapewnienia bezpieczeństwa podczas uczestniczenia w warsztatach. 

http://www.powiat.tarnow.pl/
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7.   Każdy uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz zgłaszania wszelkich 

nieprawidłowości do biura projektu Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100        
Tarnów, pokój 315 i 320 w godzinach pracy urzędu tj. 730 -1530 od poniedziałku do piątku. 

8.  Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest wypełnić na pierwszej formie wsparcia Deklarację 

uczestnictwa i oświadczenia (załącznik nr 2) 
 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

§5  

 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przed 
rozpoczęciem kolejnych zajęć na formularzu opracowanym przez realizatora projektu i dostępnym 

w placówce  biorącej udział w warsztatach.(Załącznik nr 4)  
2. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu 

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego 
w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika lub  

udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu oraz uczestniczenia  

w warsztatach po wypływem alkoholu lub innych środków odurzających.  
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych  

do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. (zgodnie z zasadami 
zawartymi § 3 ust. 10).  

 

Kontrola 

§6  

 
1. Frekwencja podczas zajęć oraz sposób wykorzystania materiałów warsztatowych mogą zostać 

poddane kontroli  w miejscu odbywania warsztatów przez Koordynatora projektu lub Zespół 
kontrolujący Instytucji Zarządzającej. 

2. Każdy przypadek niezgodności wykryty na etapie realizacji warsztatów będzie rozpatrywany  

indywidualnie i może skutkować zastosowaniem § 5 ust. 2 i 3.  
   

 
Równość szans udziału w projekcie 

§ 7 

 
Podczas rekrutacji pracownicy oraz członkowie komisji rekrutacyjnej będą się kierować zasadą 

równości szans i niedyskryminacji zapewniając równy dostęp do udziału w projekcie kobiet i mężczyzn 
oraz osób niepełnosprawnych bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności. Decyzje 

pracowników nie mogą nikogo dyskryminować z uwagi na płeć, stan zdrowia, niepełnosprawność, 

wyznanie, poglądy, rasę, przekonania.  

 

 

 
 

 
 

 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

 
1. Wszystkie działania realizowane w ramach warsztatów  są realizowanie  w ramach projektu   

pn. "Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo" współfinansowanego ze środków 
Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne,  Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa 

kulturowego  i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie 
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dziedzictwa kulturowego. Udział w warsztatach jest bezpłatny, koszty realizacji warsztatów są  

w 25%  z budżetu Powiatu Tarnowskiego, 70% z Unii Europejskiej i 5% Budżetu Państwa. 
2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 

niniejszym Regulaminem, należą do kompetencji Koordynatora Projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.09.2017 
 
 
 
 
………………………………….      ……………………………………….
  

Sporządził         Zatwierdził  
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Załącznik nr 1. 

 
Data i godzina złożenia formularza ………………………… 

Podpis osoby przyjmującej …………………………………… 

 
Formularz zgłoszeniowy  

ucznia/uczennicy/ wychowanka/ki  ubiegającego/ej się o udział w Warsztatach  
                   

 Warsztaty „Poznaję swój region”-dokumentowanie dziedzictwa kulturowego regionu tarnowskiego” 
 

 Warsztaty folklorystyczne ”Oj dana dana” 
 

  Warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co? 

 Warsztaty rękodzieła - plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu tarnowskiego. 
 realizowanych w ramach projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” Oś 6 Dziedzictwo regionalne, 
Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz 

udostępnianie dziedzictwa kulturowego realizowanego w ramach  RPO WM na lata 2014-2020.   
 
 

 
  

     Imię (imiona)uczestnika/ czki projektu                    Nazwisko  uczestnika/czki projektu 

     
 

                Data urodzenia 
  
  Płeć (proszę zaznaczyć właściwą)  

    K              M                    

 
    Adres zamieszkania 
 

 
 

  

Gmina      Powiat                                         Województwo 
 

 

 
  

            Numer telefonu                                                                   Adres poczty elektronicznej 
                                          
  

Jestem uczniem/uczennicą/wychowankiem/ką 

 
 
 

Pieczęć adresowa szkoły lub placówki 

  

 

Uzasadnienie chęci udziału w warsztatach 
 

………………………………………………………….……................................................................................. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 
        
      ……………………………………………….   …………………………………………………………………    

Miejscowość, data                                                Czytelny podpis kandydata (tki) lub opiekuna prawnego 
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Oświadczenia kandydata/ki ubiegającego/ej się o udział w Warsztatach: 

realizowanych w ramach projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo”   

 (nr projektu: RPMP.06.01.03.-12-0392/16-00), Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie 

dziedzictwa kulturowego realizowanego w ramach  RPO WM na lata 2014-2020. 

dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

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

2. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych. 

3. Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez:  

 administratora danych – Powiat Tarnowski z siedzibą w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów, 
 podmiot, któremu w drodze umowy zawartej na piśmie powierzono przetwarzanie danych osobowych  

tj. odpowiednio Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych w Wojniczu, Placówce Opiekuńczo 
Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  
w Ciężkowicach, Liceum Ogólnokształcącemu w Tuchowie, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych   

     w Zakliczynie, Zespołowi Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego  
     i Ustawicznego w Tuchowie, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach, Specjalnemu Ośrodkowi 

Szkolno Wychowawczemu w Zbylitowskiej Górze moich danych osobowych zawartych w przedstawionych 
przeze mnie dokumentach stanowiących zgłoszenie do udziału w warsztatach realizowanych w ramach 
projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 
Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz 
udostępnianie dziedzictwa kulturowego realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, dla celów 
związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do udziału w w/w projekcie.  

  

 

                 

               ..................................................................... 

                                                                         data i czytelny podpis kandydata (tki) lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenia ucznia/uczennicy/ wychowanka/ki  ubiegającego/ej   

się o udział w Warsztatach realizowanych w ramach projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze 

Dziedzictwo” Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego realizowanego w ramach  

RPO WM na lata 2014-2020 

 

wynikające z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych 

 

 

 

                         Imię i nazwisko ………………..…………………………..……...………………………………… 

          (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

 

1. Oświadczam, że w związku z przystąpieniem do rekrutacji w Warsztatach  realizowanych   
w ramach projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” Poddziałanie 6.1.3 Rozwój 
instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego realizowanego w ramach  RPO WM na lata 
2014-2020, przyjmuję do wiadomości, iż:  

 administratorem moich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji jest Powiat Tarnowski  
z siedzibą w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów, 

  moje dane osobowe mogą zostały powierzone do przetwarzania w drodze umowy zawartej na piśmie 
odpowiednio: Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych w Wojniczu, Placówce Opiekuńczo 
Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  
w Ciężkowicach, Liceum Ogólnokształcącemu w Tuchowie, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych   
w Zakliczynie, Zespołowi Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Tuchowie, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach, Specjalnemu Ośrodkowi 
Szkolno Wychowawczemu w Zbylitowskiej Górze. 

  moje dane osobowe mogą zostać udostępnione Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (w skrócie IZ RPO WM), z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 
Kraków,  podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ RPO WM 2014 – 2020; 

 moje dane osobowe mogą zostać również udostępnione specjalistycznym podmiotom, realizującym na 
zlecenie w/w podmiotów kontrole i audyt w ramach RPO WM;  

 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  
z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;  

 mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  

 

 

            …........................................                                      ………........................................                       

Miejscowość, data                                      Czytelny podpis kandydata (tki) lub opiekuna 

prawnego 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

„Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” nr RPMP.06.01.03.-12-0392/16-00 

wynikające z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych 

 

Ja niżej podpisany/na ……………………………………………………………………………….. w związku z przystąpieniem do 

projektu pn. „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” 

nr RPMP.06.01.03.-12-0392/16-00 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,  z siedzibą w Krakowie przy ul. 

Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, 

2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa, 

3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a także: 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

 i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 013 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

3) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych   

 w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217); 

4) rozporządzenie Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy 

wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  

w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze 

Dziedzictwo”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM); 

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (w skrócie IZ RPO WM), z siedzibą w Krakowie przy  

ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, Beneficjentowi– 

Powiatowi Tarnowskiemu - ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów oraz Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych   

w Wojniczu, Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących  

 i Zawodowych w Ciężkowicach, Liceum Ogólnokształcącemu w Tuchowie, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych   

w Zakliczynie, Zespołowi Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego   

i Ustawicznego w Tuchowie, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno 

Wychowawczemu w Zbylitowskiej Górze Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego1, Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać 

również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej oraz 

beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM; 

                                                           
1
 Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub Minister Rozwoju 
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5 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach projektu; 

6 mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

………………………..…., ………………….    ………………………………………               

      Miejscowość i Data   Czytelny podpis uczestnika projektu* 
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                                                                                                              Załącznik 2 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………………………………….  

 

jestem uczniem/uczennicą/wychowankiem/wychowanką………………………………………… 

                                 (nazwa placówki/szkoły)  

   Dobrowolnie deklaruję udział w Warsztatach 

                  
 Warsztaty „Poznaję swój region”-dokumentowanie dziedzictwa kulturowego 

regionu tarnowskiego” 
 

 Warsztaty folklorystyczne ”Oj dana dana” 
 

  Warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co? 

 Warsztaty rękodzieła - plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu 
tarnowskiego. 

 realizowanych w ramach projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo”  

 nr projektu: RPMP.06.01.03.-12-0392/16-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.3 

Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.                                                                       

 

1. Zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w Warsztatach realizowanych w ramach 

projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” przez Powiat Tarnowski, 

akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się do regularnego udziału w warsztatach, do 

których zostałam/em zakwalifikowana/y oraz każdorazowego poświadczania swojej obecności 

własnoręcznym podpisem na listach obecności.  

2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, 

a dane przedstawione przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi 

faktycznemu i pozostają aktualne na dzień podpisania niniejszej deklaracji 

3. Zostałam/em poinformowana/ny, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze środków 

Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury 

oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  

4. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po 

jego zakończeniu. 

Jestem świadoma/y o odpowiedzialności za składnie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

………………………..…., ………………….  …………………………………………               

     Miejscowość i Data     Czytelny podpis uczestnika projektu* 

 

                                                                                ………………………………………………… 

                                                                                           Czytelny podpis opiekuna prawnego 
 

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej deklaracja powinna zostać podpisana zarówno przez daną osobę, jak również jej 
prawnego opiekuna  
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Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – 

Nasze Dziedzictwo” nr RPMP.06.01.03.-12-0392/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój 

instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  

 

Ja, niżej podpisany/-na ……………………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach 

reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu pn „Nasz Region, 

Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.3 

Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  przez beneficjenta projektu 

Powiat Tarnowski. 

Moja zgoda dotyczy moich fotografii i nagrań audiowizualnych utrwalonych w ramach realizacji 

Projektu oraz obejmuje takie formy publikacji jak: umieszczenie w zasobach projektu „Nasz Region, 

Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo”, udostępnienie na stronach internetowych, publikację   

w mediach, prasie i programach w związku z publikacją o projekcie. Dopuszczam możliwość 

przetwarzania mojego wizerunku przez kadrowanie, obróbkę cyfrową itp. Mój wizerunek może być 

utrwalony oraz wykorzystany i rozpowszechniony w trakcie realizacji projektu oraz po jego 

zakończeniu. 

………………………..…., ………………….  …………………………………………            

     Miejscowość i Data     Czytelny podpis uczestnika projektu* 

 

Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych. 

 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Projektu 

Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo" współfinansowanego ze środków Funduszy 

Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne,  Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa 

kulturowego.  

 

………………………………………………… 

      Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

              

Podstawa prawna: art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. 

U. z 2016r poz. 1333), art. 23 ustawy z dnia 1964 r. kodeks Cywilny ( Dz.U. z 2016 r., poz. 380) 
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DEKLARACJA – FORMULARZ UCZESTNICTWA 
 

 

w Warsztatach: realizowanych w ramach projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze 

Dziedzictwo” nr projektu: RPMP.06.01.03.-12-0392/16-00, realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Priorytet VI, Poddziałanie 

6.1.3  
 

 
  

     Imię (imiona)uczestnika/ czki projektu    Nazwisko  uczestnika/czki projektu 
     
                                           

 
                                    PESEL                          

      Płeć (proszę zaznaczyć właściwą)   K              M                    

 

                 Kraj 
      

                     Miejscowość                                                                                  Ulica                                              Nr budynku             Nr lokalu 

 -       

    Kod pocztowy                                Powiat                                             Gmina                                         Województwo 

 

  

   Telefon kontaktowy        Adres e-mail 

 

     

 

    Czy jesteś osobą należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* 

   

          Tak                   Nie         Odmowa podania informacji 

            Tak                    Nie               

    Czy jesteś osobą z niepełnosprawnościami* 

   

         Tak                   Nie          Odmowa podania informacji 

    Czy jesteś osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących* 

  

         Tak                  Nie            
 

*Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź 

 

………………………..…., ………………….  …………………………………………            

Miejscowość i Data                      Czytelny podpis uczestnika projektu lub opiekuna prawnego 
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Załącznik  nr 3 

 
 

 

 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej 

 
 

 

Decyzją Dyrektora ……………………….. z dnia …………… 2017 roku  w szkole/placówce 
…………………………………………………………………powołano Komisję Rekrutacyjną, celem wyłonienia 

uczestników warsztatów w ramach projektu pn."Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo" 
współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 
6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz 

udostępnianie dziedzictwa kulturowego  

 
 

W skład Komisji wchodzą:  
 

 

1. Przewodniczący: …………………….….……. – …….……………………….;  
 

 
2. Członek komisji: ………………………….……. – ………………………………;  

 

 
3. Członek komisji: ……………………………….. – ………………………………;  

 

 

Zadania komisji rekrutacyjnej określa Regulamin Rekrutacji do projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja 

- Nasze Dziedzictwo”.  

 

 

 

………………………………………….     ............................................... 
Miejscowość, data    Podpis i pieczątka dyrektora 
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Załącznik nr 3 

 

 
Decyzją Komisji Rekrutacyjnej  ……………………….. z dnia …………… 2017 roku w szkole/placówce 

…………………………………………..wyłoniono uczestników warsztatów: 
 

 

 Warsztaty „Poznaję swój region”-dokumentowanie dziedzictwa kulturowego 
regionu tarnowskiego” 

 
 Warsztaty folklorystyczne ”Oj dana dana” 

 
  Warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co? 

 Warsztaty rękodzieła - plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu 

tarnowskiego. 

 
w ramach projektu pn."Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo" 

współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, 

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój 
instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  

 

Lista osób zakwalifikowanych: 
 

1…………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………….. 

4…………………………………………………………………………….. 
5…………………………………………………………………………….. 

6…………………………………………………………………………….. 
7…………………………………………………………………………….. 

8…………………………………………………………………………….. 
9…………………………………………………………………………….. 

10…………………………………………………………………………… 

 
 

 
Lista osób rezerwowych: 

 

1……………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………. 
4……………………………………………………………………………. 

5……………………………………………………………………………. 
 

 

 
1. Przewodniczący: …………………….….……. – …….……………………….;  

 
 

2. Członek komisji: ………………………….……. – ………………………………;    

 
3. Członek komisji…………………………………. –……………………………….. 
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Załącznik nr 4 

 

 

 

Oświadczenie osoby rezygnującej z udział w projekcie  

"Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo" współfinansowanego ze środków Funduszy 

Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne,  Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego 

 

 

 
 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………..…………                                             

 

zamieszkały/a………………………………………………………………………………………………………………..……..……. 

 

oświadczam, że dnia ………………………………. rezygnuję z udziału w projekcie "Nasz Region, Nasza 

Tradycja - Nasze Dziedzictwo" współfinansowanym ze środków Funduszy Europejskich w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6 

Dziedzictwo regionalne,  Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 

6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  

 

 

 

                                              

                                                 …………………………………………………………………………………………….. 

                                               czytelny podpis osoby rezygnującej lub rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


