
 

 

„Tańczący z klockami” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030, 

Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego; 

Sfera działalności pożytku publicznego: 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej 

 

§1. 

1.Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.  

"Tańczący z klockami”. Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 realizowany przez Stowarzyszenie Twórczości 

Regionalnej w Bobowej, ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa. 

2.Okres realizacji zadania: od 01.06.2022 do 31.12.2022 

3.Projekt skierowany jest 15 dzieci i 20 seniorów z terenu Gminy Bobowa. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, szczegółowe informacje oraz rozstrzyganie spraw 

nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Koordynatora projektu w 

porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia Twórczości Regionalnej w Bobowej. 

 

§2 

 1. Podstawowym założeniem projektu jest aktywizacja 15 dzieci oraz 20 seniorów z gminy 

Bobowa w kierunku zachowania wartości kulturowych regionu poprzez wdrożenie warsztatów 

koronczarstwa, warsztatów teatralnych przedstawiających tradycje i zwyczaje koronczarskie, 

konkurs i sesję fotograficzną stworzonych elementów garderoby metodą koronki klockowej, 



 
udział w wydarzeniach z gatunku happening/ performance, współtworzenie instalacji 

rzeźbiarsko-koronczarskich oraz wymianę doświadczeń pomiędzy 3 organizacjami (60 osób) 

związanymi z koronką klockową w ciągu 7 miesięcy realizacji projektu. do końca trwania 

projektu czyli do 31.12.2022 r. 

2. W ramach realizacji projektu przewidziano działania:  

• warsztaty tworzenia koronki klockowej dla 15 dzieci i młodzieży tradycyjną techniką, 

ale w nowych aranżacjach – będą to np. biżuteria koronkowa, etui na telefony, 

designerskie breloki i zawieszki, torebki z elementami koronki i wiele innych wg 

pomysłu uczestników, po warsztatach dla uczestników zaplanujemy sesję zdjęciową 

uczestników w aranżacjach koronkowych i zorganizujemy wystawę internetową, 

• warsztaty teatralne dla 20 seniorów z gminy Bobowa – zaproszenie do współpracy 

seniorów z kluby seniora, który przez czas pandemii ograniczył swoją aktywność do 

minimum, niestety pandemia największy wpływ wywarła właśnie na dzieci i młodzież 

oraz seniorów, angażując seniorów w działania teatralne, chcemy pokazać, co robią, 

czym się interesują, w przygotowywany spektakl wplecione zostaną taniec, śpiew, ale 

też i lokalne obyczaje, rękodzieło – koronka klockowa, która jest znana większości 

seniorów, 

• organizacja Pleneru Koronki Klockowej z udziałem uczestników projektu, członków 

wnioskodawcy oraz koronczarek skupionych wokół Śląskiego Koła Koronki 

Klockowej i Stowarzyszenia Koronczarek Ziemi Krakowskiej – w ramach działania 

odbędą się różnorodne warsztaty przy wymianie wiedzy, umiejętności, ponieważ każdy 

z tych regionów charakteryzuje się pewną odmiennością i indywidualnością, 

zrealizujemy spektakle teatralne, happeningi angażujące odbiorcę i pokazujące w 

ciekawy sposób, na czym polega koronka klockowa, chcemy zainteresować koronką 

klockową jak największą liczbę odbiorców, pokazać w skrócie na czym ona polega, 

promować to ginące rękodzieło wśród mieszkańców południowej Polski, 

• finałowe spotkanie koronczarek z południowej Polski odbędzie się w Bobowej – w 

spotkaniu wezmą udział przedstawiciele w/w ośrodków, ale działania będą nieco innej, 



 
zaprezentujemy wówczas finałowy spektakl w wykonaniu seniorów, zorganizujemy 

pokaz mody koronkowej z udziałem dzieci i młodzieży z ich własnymi 

pracami, ale też z naszym zasobem koronek klockowych, stworzymy instalację 

rzeźbiarsko-koronczarską, która będzie symbolem naszego projektu, ale też symbolem 

współpracy trzech ośrodków koronki klockowej Bobowej, Katowic i Krakowa, pomimo 

różnic i odległości, jakie je dzielą. 

3. Udział w poszczególnych zajęciach jest obowiązkowy dla zgłoszonego. 

4. Zajęcia odbywać się będą w wyznaczanym miejscu (odpowiednia sala, zaplecze sanitarne), 

czas trwania pojedynczych zajęć, godziny rozpoczęcia zajęć czy terminy będą konsultowane 

na bieżąco z uczestniczkami.   

 

§3 

ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU 

1. Projekt skierowany jest do 15 dzieci i 20 seniorów z terenu Gminy Bobowa. 

2. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty. 

3. Rekrutację i weryfikację kart zgłoszeń dokonuje Koordynator projektu w porozumieniu 

z Prezesem Stowarzyszenia Twórczości Regionalnej w Bobowej 

5. Rekrutacja chętnych odbywać się będzie w terminie od 15 czerwca 2022 do 30 czerwca 

2022 roku do godziny 15.00 poprzez osobiste złożenie prawidłowo wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego (zał.1 do regulaminu) w biurze Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, 

ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa. 

6. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w czytelny sposób i podpisany przez 

osoby upoważnione. 

7. Beneficjenci ostateczni zostaną wyłonieni w dniu 30.06.2022 r.  



 
8. Osoby zakwalifikowane do projektu o swoim statusie zostaną powiadomione telefonicznie.  

9. W przypadku, gdy liczba uczestników ulegnie zmianie z powodu rezygnacji lub nie 

spełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane, do udziału w projekcie zostaną 

włączone osoby z listy rezerwowej. 

10. Możliwe jest przyjęcie do projektu osoby, która nie przynależy do żadnej z 

preferowanych grup, jednak musi spełniać kryterium formalne i nastąpić sytuacja, w której 

osoby z punktami preferencyjnymi nie wyczerpią limitu przyjęć do projektu. 

11. Kwalifikowalność uczestnika projektu badana jest jednokrotnie, w momencie jego 

rekrutacji i na ten moment uczestnik powinien posiadać wymagany w projekcie status. 

 

§4 

KRYTERIA WYBORU 

1. Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane dzieci, które w momencie rekrutacji 

spełnią następujące wymogi formalne: 

a) zamieszkują na terenie Gminy Bobowa,  

b) mieszczą się w przedziale wiekowym 6 - 18 lat. 

c) posiadają umiejętność tworzenia koronki klockowej 

2. Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby dorosłe, które w momencie 

rekrutacji  spełnią następujące wymogi formalne 

a) zamieszkują na terenie Gminy Bobowa 

b) są w wieku 60+ 

3. Lista rankingowa będzie ustalona w oparciu o liczbę zgromadzonych punktów, w przypadku 

remisu punktowego decydować będzie kolejność zgłoszeń. 



 
4. Lista rezerwowych zostanie utworzona z uczestników rekrutacji, którzy z powodu 

wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie, będą oni włączeni 

do projektu w przypadku rezygnacji z uczestnictwa przez osoby wcześniej zakwalifikowane. 

5. W przypadku spełnienia wymogów formalnych w procesie rekrutacji zastosowany zostanie 

system preferencji polegający na przyznaniu punktów i zakwalifikowaniu do projektu 

w pierwszej kolejności osób z poniższych grup: 

- Dziecko pochodzi z rodziny korzystającej z pomocy OPS w Bobowej - /1pkt./ - (jakiekolwiek 

świadczenie uzyskane przez rodzinę w roku 2021, oprócz świadczenia 500+ 

w przypadku którego nie weryfikuje się dochodów rodziny.)  

- Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) - /1 pkt./  

- Dziecko pochodzi z rodziny utrzymującej się wyłącznie z gospodarstwa rolnego - /1 pkt./ 

6. Powyższe dane zbierane będą na podstawie oświadczeń rodziców zawartych w formularzu 

Zgody na uczestnictwo w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Wszelkie dane osobowe przekazywane Stowarzyszeniu Twórczości Regionalnej w Bobowej 

w procesie rekrutacji są chronione prawem i wykorzystywane jedynie w celach realizacji 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

§4 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się (w imieniu niepełnoletnich jego prawni opiekunowie) 

regularnie uczestniczyć w oferowanym wsparciu, a powody nieobecności będą 

usprawiedliwiane. 

2. Koszt oraz organizację dojazdu do miejsca realizacji zajęć uczestnik projektu zobowiązuje 

się pokryć i zorganizować we własnym zakresie (w imieniu niepełnoletnich jego prawni 

opiekunowie). 



 
3. Beneficjenci projektu mają obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych 

niezbędnych dokumentów potwierdzających osiągnięcie rezultatów określonych w projekcie. 

4. Beneficjent wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oświadcza, że jest 

świadomy, iż zbierane dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do potrzeb 

przeprowadzenia procesu rekrutacji, monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu /w 

szczególności prowadzone przez Narodowy Instytut Wolności monitoring, kontrola i ewaluacja/. 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczęszczania na wszystkie zajęcia przewidziane w 

ramach realizacji Projektu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany 

Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.  

4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

5. Ostateczną interpretację Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do Organizatora. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2022 roku. 

 


