Regulamin rekrutacji uczestników warsztatów zimowych
„WSPÓLNA AKCJA SEGREGACJA”
§1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na warsztaty realizowane w ramach Projektu „Wspólna
Akcja Segregacja” czyli działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w
gminach Opole, Komprachcice i Turawa” w ramach regionalnego programu operacyjnego
województwa opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami
komunalnymi.
2. Organizatorem warsztatów jest Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.
3. Warsztaty realizowane będą na terenie Filii nr 2 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu ul.
Targowa 12 – I turnus w terminie 28.01. – 01.02.2019 r. oraz Filii nr 2 Młodzieżowego Domu
Kultury w Opolu ul. Targowa 12 – II turnus w terminie 04.02. – 08.02.2019 r.
4. Niniejszy Regulamin Rekrutacji będzie powszechnie dostępny w budynkach MDK Opole.

§2. Organizacja warsztatów w ramach Projektu

5.
6.
7.
8.

W trakcie trwania projektu zostaną przeprowadzone dwa turnusy warsztatów zimowych.
Udział w warsztatach jest nieodpłatny dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
Odbędą się dwa cykle warsztatów dla 40 osób w każdym.
W trakcie warsztatów każdy uczestnik będzie mógł spróbować swoich sił, gdyż zajęcia będą miały
charakter aktywny. Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie umieszczony na stronie
internetowej MDK Opole www.mdk.opole.pl
9. Po zakończeniu rekrutacji zorganizowane zostanie spotkanie dla uczestników projektu i ich
rodziców/prawnych, opiekunów na którym przekazane zostaną informacje organizacyjne.
O terminie spotkania zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

§3. Przebieg rekrutacji na warsztaty

10. Nabór uczestników warsztatów realizowanych w ramach Projektu zostanie przeprowadzony w
okresie od 14.01.2019 r. do 18.01.2019 r. w godzinach od 08.00 od do 18.00.
11. Warunkiem rekrutacji jest dostarczenie osobiście wykonanej pracy plastycznej w formacie A3
przedstawiającej „projekt zabawki wykonanej z surowców wtórnych”. Technika wykonania
pracy plastycznej dowolna.
12. Przy pracy należy również dostarczyć wypełniony czytelnie i podpisany kwestionariusz kandydata.

13. Pracę należy dostarczyć najpóźniej do dnia 18.01.2019 r. do godz. 18.00 do sekretariatu
Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 1. Liczy się data wpływu pracy
do sekretariatu MDK.
14. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac i wykonawców najlepszych
prac zakwalifikuje do udziału w warsztatach.

§4. Postanowienia końcowe

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku
wprowadzenia zmian niezwłocznie zamieści stosowną informację wraz z aktualnym Regulaminem
Rekrutacji na stronie internetowej MDK Opole.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje
Organizator.

Organizatorzy

