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Sokółka, 29.10.2019 

 
Niniejszy regulamin jest dokumentem uzupełniającym Regulamin rekrutacji uczestników z Polski i udziału w 
projekcie pn.: „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa 
kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna” (z dnia 21.10.2019 roku).   
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Z POLSKI I UDZIAŁU W WARSZTATACH 
RĘKODZIELNICZYCH NA TERENIE REPUBLIKI BIAŁORUSI W RAMACH PROJEKTU  

pn.: „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa 
kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna” 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w warsztatach rękodzielniczych (m.in. 

rzeźbiarskich, ceramicznych, tkackich) w ramach projektu pn. „Szlakiem Tyzenhauza – 
utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego 
dwóch miast Sokółka i Grodna”, nr projektu: PBU1/0368/16, współfinansowanym ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 
2014-2020, Cel tematyczny (CT) – Dziedzictwo”, działającego w ramach Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). 

2. Organizatorem warsztatów jest Gmina Sokółka – Lider projektu oraz Grodzieński Oddział 
Obwodowy Organizacji Społecznej „Państwowy Związek Turystyczno-Sportowy” - Partner 2 
Projektu. 

3. Uczestnikami warsztatów może być młodzież w wieku 13 – 16 lat (osoby, które będą miały 
ukończone 13 lat i nieukończone 16 lat na dzień składania formularza rekrutacyjnego) 
zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy 
gminy Sokółka, ze względu na charakter projektu. W następnej kolejności do udziału w 
projekcie będą brani mieszkańcy powiatu Sokólskiego, a następnie województwa 
Podlaskiego. Premiowane będą osoby, które udokumentują osiągnięcia artystyczne lub 
plastyczne zbieżne z planowanymi warsztatami rękodzielniczymi. Kryterium różnicującym 
przy rekrutacji będzie termin przesłania/dostarczenia zgłoszenia.  

4. W przypadku złożenia większej ilości dokumentów rekrutacyjnych spełniających kryteria, 
Organizator sporządzi listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę 
rezerwową. 

5. Zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do udziału w zajęciach i do stosowania się do 
poleceń Organizatorów, opiekunów wyjazdu oraz instruktorów prowadzących zajęcia z 
rękodzieła i przestrzegania harmonogramu wyjazdu, tj. godzin zbiórek w miejscach 
wyznaczonych przez Organizatorów, godzina zajęć, godzin posiłków, ciszy nocnej itp. 

6. Gmina Sokółka jest odpowiedzialna za zdobycie dokumentów uprawniających do 
przekroczenia granicy polsko-białoruskiej oraz za pobyt na terenie Republiki Białoruś.  

7. Uczestniczy projektu zostaną ubezpieczeni przez Gminę Sokółka.  
8. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie ważnego paszportu – min. 3 miesiące od daty 
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wyjazdu z Republiki Białorusi. 
9. Udział w warsztatach w ramach projektu jest bezpłatny. Gmina Sokółka oraz Partner 2 

zapewniają przepustki na teren Białorusi, transport, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, 
opiekę pedagogiczną.  

 
 § 2 

Cel warsztatów 
 

1. Celem warsztatów jest przekazanie podstaw rękodzieła, przygotowanie uczestników do 
wytwarzania i popularyzowania tradycyjnego dla obszaru transgranicznego rzemiosła oraz 
promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego Sokólszczyzny i Grodzieńszczyzny. 

2. Zajęcia pozwalają na wymianę doświadczeń uczestników z obszaru transgranicznego polsko-
białoruskiego, na integrację mieszkańców zamieszkujących obszar przygraniczny oraz 
zdobycie nowych umiejętności. 

 
§ 3 

Odpowiedzialność Partnerów 
 

1. Lider projektu jest odpowiedzialny za rekrutację 20 uczestników projektu z Polski, 
zapewnienie 2 opiekunów oraz organizację transportu (autokarem) z Sokółki do Grodna, na 
terenie Białorusi i z Grodna do Sokółki dla uczestników z Polski.  

2. Partner 2 jest odpowiedzialny za rekrutację 20 uczestników w wieku 13-16 lat z Białorusi, 
zapewnienie 2 opiekunów dla uczestników projektu z Białorusi oraz zapewnienie noclegu, 
wyżywienia, materiałów na warsztaty rękodzielnicze dla uczestników projektu z Polski i 
Białorusi. 

3. Organizator zapewni 2 opiekunów, którzy będą sprawować opiekę podczas wyjazdu. Podczas 
warsztatów uczestnicy pozostają pod opieką instruktorów. 
 

§ 4 
Termin i miejsce warsztatów 

 
1. Warsztaty odbędą się w dniach 8-10 listopada 2019 r. na terenie republiki Białorusi: w 

Grodnie, Odelsku i Karolinie. 
2. Wyjazd z Sokółki do Grodna nastąpi w dniu 8 listopada 2019r.; powrót do Sokółki – 10 

listopada 2019r. Miejsce zbiórki i godzina wyjazdu i przyjazdu zostaną podane Organizatora 
(Gminę Sokółka) najpóźniej na 3 dni przed planowanym wyjazdem. 

3. Gmina Sokółka nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce zbiórki (Plac Kościuszki przed 
Urzędem Miejskim w Sokółce). 
 

§ 5 
Termin i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych 

 
1. Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia (Załącznik 01 Karta zgłoszenia do uczestnictwa w 

warsztatach rękodzielniczych) oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 2. 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) podpisaną przez 
rodzica/opiekuna prawnego należy dostarczyć do dnia 05.11.2019, do godziny 15.30: Urząd 
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Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, sekretariat, pokój nr 207. 
2. Gmina Sokółka dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania dokumentów 

rekrutacyjnych. 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w ww. zakresie 

będzie oznaczać brak możliwości przeprowadzenia przez Urząd Miejski w Sokółce 
niezbędnych procedur prawnych i działań organizacyjnych związanych z udziałem dziecka w 
warsztatach rękodzielniczych 
 

§ 6 
Dokumenty wymagane od zakwalifikowanych uczestników 

 
1. Niezbędne po zakwalifikowaniu uczestnika projektu będzie dostarczenie niezwłocznie numeru 
PESEL oraz numeru paszportu dziecka pod adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 
Sokółka, sekretariat, pokój nr 207 bądź meilowo na adres: klimowicz-kulak@sokolka.pl 
2. W przypadku niedostarczenia zgody na przetwarzania danych osobowych bądź numeru paszportu, 
zakwalifikowany uczestnik traci możliwość wzięcia udziału w warsztatach a na jego miejsce zostaje 
zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.   
 
 
Załączniki do regulaminu: 
01. Karta zgłoszenia 
02. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
03. Klauzula informacyjna 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………….. 


