
 

 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW RĘKODZIEŁA 

FOLKART 

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach  

6 – 10 grudnia 2021 r.  

1. Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach. 

2. Miejsce imprezy:  

- Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach w dniach   6 –10 grudnia 2021r.  

- Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach  w dniu 8 grudnia 2021r. 

- Izba Pamięci Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie w dniu 8 grudnia 2021r.  

3. Celem warsztatów jest kultywowanie tradycji oraz integracja międzypokoleniowa 
społeczności poprzez organizację warsztatów rękodzieła w Gminie Dywity. 

4. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją postanowieo niniejszego 
regulaminu. 

5. Osoby obecne na imprezie zobowiązane są zachowywad się w sposób nie zagrażający 
bezpieczeostwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegad 
postanowieo niniejszego regulaminu,  a także podporządkowywad się poleceniom 
Organizatora. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe 
wypadki uczestników zajęd. 

7. Organizator zapewnia niezbędne materiały do wybranych warsztatów. 

8. Podczas wydarzenia odbędą się następujące  warsztaty; 

-  poniedziałek  06.12.2021 r. godz. 17.00 –19.00  – Eko ozdoby choinkowe oraz 
wieoce z szyszek warsztaty rodzinne realizowane w II grupach: 

- ozdoby choinkowe – 8 miejsc (16 osób) 
- wieniec świąteczny – 7 miejsc ( 14  osób)  
- GOK Dywity  
 



 

 

- wtorek 07.12.2021 r. godz. 17.00 –19.00 – ozdoby choinkowe ze szkła 
  GOK Dywity - w zajęciach może wziąd udział jednorazowo 15 osób 

 

- środa 08.12.2021 r. godz. 17.00 -18.30 ceramika świąteczna  
 Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach  - w zajęciach może wziąd udział 

jednorazowo 10 osób 
 
- środa 08.12.2021 r. godz. 16.30 –20.30 – pasek ozdobny wykonany na krosnach tkackich  
 Izba Pamięci Marii Zientary–Malewskiej w Brąswałdzie w zajęciach może wziąd udział 

jednorazowo 5 osób 
 
- czwartek 09.12.2021 r.  godz. 17.00 – 19.00  - świecznik drewniany oraz świeczka 

świąteczna wykonana  metodą decoupage 
 GOK Dywity - w zajęciach może wziąd udział jednorazowo 15 osób 
 
- piątek 09.12.2021 r.  godz. 17.00 – 19.00 – bransoletka Kumihimo 

GOK Dywity - w zajęciach może wziąd udział jednorazowo 15 osób 

9. Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych warsztatach jest wniesienie opłaty 
za materiały w wysokości 20 zł od osoby. 

W przypadku uczestnictwa w czterech  różnych warsztatach opata wynosi 60 zł, 
natomiast w przypadku udziału we wszystkich pięciu spotkaniach koszt wynosi 70 
zł. 

10. Dzieci uczestniczące w warsztatach muszą znajdowad się pod opieką osoby dorosłej.   

11. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r. 
informuje, iż wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostad 
utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych wynikających z zadao 
statutowych Organizatora.  
Osobie, której wizerunek został utrwalony przysługuje prawo do jego usunięcia. 
Kontakt  z inspektorem danych: iod.gokdywity@wp.pl 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wiążące są postanowienia 
Organizatora. 

Organizator  

 


