
                                                                    

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja
Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

REGULAMIN WARSZTATÓW  REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ EKOROZWÓ PONIDZIA W
RAMACH PROJEKTU "OTWARTA SCENA TAŃCA I MUZYKI” ORGANIZOWANEGO W RAMACH
PODDZIAŁANIA 19.2 ‘’WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STARTEGII ROZWOJU

LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ ‘’ OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

W ramach projektu "OTWARTA SCENA TAŃCA I MUZYKI”

zostaną zorganizowane warsztaty:

- TANECZNE (hip-hop, taniec ludowy, taniec współczesny, balet)

- MUZYCZNE 

  1. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Ekorozwój Ponidzia  w partnerstwie  z Urzędem Miasta   
Pińczów oraz Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury

      2.  Prowadzący warsztaty  instruktorzy zostali wybrani na podstawie rozeznania rynku
      3.  Koordynacją warsztatów zajmuje się Pani Iwona Senderowska

     4. Warsztaty odbędą się w terminie maj - październik 2019 roku  PSCK ul. Piłsudskiego 2A 

     5. Uczestnikami warsztatów mogą być mieszkańcy Gminy Pińczów oraz gmin ościennych Udział w
warsztatach  będzie  ogólnodostępny,  jednak  w  pierwszej  kolejności  będą  przyjmowane  osoby  z  grupy
defaworyzowanej. W ramach zadania planuje się udział  min.   4 osób do 26 roku życia,  4 osób 50+, 2
bezrobotnej . 

   6. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane będą u Pani Iwony Senderowskiej, ilość miejsc ograniczona liczy
się kolejność składania kart zgłoszeniowych. Wypełnione i podpisane karty zgłoszenia należy dostarczyć do
siedziby Organizatora lub do siedziby partnera projektu czyli  PSCK w terminie określonym na plakacie
informującym o warsztatach 

  7. Warsztaty są bezpłatne.

  8. W ramach warsztatów organizator zapewnia poczęstunek

  9. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na warsztaty. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe podczas udziału w 
warsztatach

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany w ramach realizacji poddziałania 19.2 ’wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’ objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w
zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
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