
 

Słupca, dnia 01.09.2011r. 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA  

W WARSZTATACH TAŃCA LUDOWEGO 

 

w ramach projektu - „Spotkania z Folklorem” 

współfinansowanego ze środków otrzymanych  od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej   

w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

 

 

§1. Informacje ogólne 

 

1. Warsztaty organizowane są w ramach projektu pt.: „Spotkania z Folklorem”, 

realizowanego w okresie 01.08.2011 r. – 31.12.2012 r. w ramach Priorytetu 1 Aktywni 

świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne, z obszaru wsparcia nr 8 – 

Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej w ramach Programu Operacyjnego 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

2. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”. 

3. Warsztaty odbywają się bezpłatnie. 

4. Zajęcia warsztatowe zakończą się pokazem choreografii na imprezie plenerowej 

„Spotkania z Folklorem” 25 sierpnia 2012 roku w Amfiteatrze w Słupcy. 

5. Warsztaty będą obejmować naukę polskich tańców regionalnych.  

 

§2. Warunki uczestnictwa 

 

1. W warsztatach mogą uczestniczyć dzieci z klas I-VI szkół podstawowych. 

2. Uzyskanie szczegółowych informacji oraz dokonanie zgłoszenia jest możliwe 

telefonicznie pod numerem 783 963 969 u pana Krystiana Bartczaka – Centrum 

Kultury „MUZYK”. 

3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa. 

4. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona.  

 

 



 

§3. Informacje organizacyjne 

 

1. Warsztaty odbywają się w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy przy 

ul. Kopernika 13. 

2. Zajęcia będą się odbywać jeden raz w tygodniu (środa) w wymiarze 45 min. (razem          

z przygotowaniem Sali, sprzętu grającego – 1 godzina),  w dwóch grupach liczących 

po 10 osób. Pierwsza grupa – godzina 14.15, druga grupa – godzina 18.00. 

3. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany do wiadomości uczestników. 

4. Wymogi dotyczące stroju podczas zajęć: 

- dla wszystkich- miękkie obuwie  

- dla dziewcząt –szerokie spódniczki. 

5. Stroje ludowe na potrzeby występu zostaną zakupione przez Organizatora. 

 

§4. Obowiązki uczestnika 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do: 

- systematycznego i czynnego udziału w warsztatach 

- udziału w pokazie przygotowanych choreografii podczas imprezy plenerowej 

„Spotkania z folklorem” 25 sierpnia 2012 roku w Amfiteatrze w Słupcy. 

 

§5. Postanowienia ogólne 

 

1. Dokumentację dotyczącą przebiegu warsztatów prowadzi organizator. 

2. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących kwestii organizacyjnych warsztatów 

organizator niezwłocznie poinformuje o nich uczestników zajęć. 


