
Załącznik do Zarządzenia NR  851/2021  

Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 31 marca 2021 r. 

 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA 

w warsztatach fotograficznych organizowanych w ramach projektu  

„Trzebownisko-odkrywamy dziedzictwo” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu „Trzebownisko-

odkrywamy dziedzictwo” realizowanego w ramach działania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

1. Beneficjentem (realizatorem projektu) jest Gmina Trzebownisko, Trzebownisko 

976, 36-001 Trzebownisko.  

2. Informacja o projekcie dostępna jest na stronie internetowej 

www.trzebownisko.pl oraz w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Trzebownisko.  

3. Projekt realizowany jest w terminie od  3 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.  

4. Celem projektu jest budowa tożsamości lokalnej i trwałych więzi społecznych 

bazujących na zasobach dziedzictwa gminy Trzebownisko poprzez wydanie 

publikacji, przeprowadzenie warsztatów fotograficznych i organizację 

wernisażu prac promujących lokalne dziedzictwo kulturowe gminy 

Trzebownisko. 

5. Warsztaty kierowane są do amatorów, hobbystów i początkujących 

fotografów, chcących uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę na temat 

fotografii. 

6. Uczestnicy projektu: 20 osób (podział na 2 grupy, po 10 osób każda grupa).  

Warsztaty fotograficzne skierowane są do mieszkańców gminy Trzebownisko,  

w szczególności do osób z grup defaworyzowanych (osoby bezrobotne do 25 

r.ż., z brakiem lub krótkim doświadczeniem zawodowym (do 2 lat); osoby 

bezrobotne z niskim poziomem wykształcenia (średnim i niższym) oraz seniorzy).   

Osoby z grup defaworyzownych będą przyjmowane na warsztaty  

w pierwszej kolejności. 

7. Tematyka warsztatów dotyczy uwiecznienia i upowszechnienia lokalnej kultury, 

tradycji i obyczajów w formie obrazów. 

 

 

http://www.trzebownisko.pl/


§ 2 

Przebieg warsztatów 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest złożenie prawidłowo 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami  

i wpisanie na listę uczestnictwa. Osoby niepełnoletnie składają zgodę rodzica 

lub  opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w warsztatach  

i wykorzystanie wizerunku uczestnika.  

2. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

3. Czas trwania szkolenia: 30 h godzin lekcyjnych – zajęcia terenowe, 3h lekcyjne 

- zajęcia studyjne.  

4. Uczestnik w ramach warsztatów zdobędzie wiedzę teoretyczną  

i praktyczną w zakresie fotografii z wykorzystaniem: sprzętu fotograficznego z 

wymienną optyką, oświetlenia studyjnego i bezzałogowego statku 

powietrznego-dron. 

5. Organizator zapewnia catering podczas warsztatów terenowych  

i stacjonarnych. 

6. Organizator zapewnia ubezpieczenie. 

7. Organizator nie zapewnia dojazdu i zwrotu kosztów dojazdu na warsztaty 

stacjonarne i terenowe. 

8. Zajęcia w ramach projektu będą realizowane zgodnie  

z harmonogramem poniedziałek-piątek lub soboty-niedziele po uprzednim 

ustaleniu z uczestnikami. 

9. Organizator zapewnia sprzęt pokazowy: aparaty fotograficzne  

z wymienną optyką, oświetlenie studyjne i bezzałogowy statek powietrzny-dron, 

które będą służyły do prezentacji różnych technik  

i możliwości wykonywania zdjęć. 

10. Podczas zajęć terenowych Uczestnik zobowiązany jest do korzystania  

z własnego sprzętu. 

11. Warsztaty będą realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy związane  

z ogłoszeniem stanu epidemicznego/ stanu pandemii na terenie kraju. 

§ 3 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie: 1 kwietnia do 23 kwietnia 2021r.  

Organizator ma prawo do zmiany terminu prowadzonej rekrutacji, o czym 

poinformuje uczestników. 

2. Przewiduje się rekrutację podstawową  i rekrutację uzupełniającą w przypadku 

niewypełnienia limitu miejsc w trakcie rekrutacji podstawowej. 

3. Dokumenty stanowiące kompletną aplikację należy złożyć osobiście w Urzędzie 

Trzebownisko lub przesłać pocztą na adres: Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Warsztaty fotograficzne”. Decyduje data 

wpływu formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami. 



4. Przyjmowane będą wyłącznie komplety dokumentów. Zgłoszenia niekompletne 

nie będą rozpatrywane. 

5. W procesie rekrutacji będzie stosowana zasada równości szans  

i niedyskryminacji.  

6. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za 

realizację projektu do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.  

7. Organizatorowi warsztatów przysługuje prawo wykorzystywania materiałów 

stworzonych przez uczestników do celów promocyjno-informacyjnych  

w aktualnych i późniejszych działaniach zgodnie z załącznikiem nr 4. 

8. Uczestnicy warsztatów i przedstawiciele organizatorów mają obowiązek zapoznać 

się i stosować do  powyższego  regulaminu.  Uczestnicy  podpisując  zgodę  na  

udział  w  warsztatach,  poświadczają o zapoznaniu się z regulaminem. 

9. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu uczestnicy proszeni 

będą o opuszczenie warsztatów. 

10. Warsztaty poprowadzi Pan Tadeusz Poźniak – fotoreporter; pracował dla „Gazety 

Wyborczej” w Rzeszowie, Gazety Codziennej „Nowiny”; współpracuje z firmą 

Sagier, wydawcą dwumiesięcznika VIP Biznes&Styl oraz portalu www.biznesistyl.pl. 

Od lipca 2009 roku prowadzi własną firmę, świadczącą usługi fotograficzne dla 

firm i instytucji. Specjalizuję się w fotografii reklamowej, wizerunkowej, portretowej  

i eventowej. Był uczestnikiem wielu wystawach fotograficznych, a jego prace 

doceniono w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Swoim 

doświadczeniem dzieli się ze słuchaczami kursów fotografii i studiów 

podyplomowych. 

 

§ 4 

Proces rekrutacji 

 

1. Rekrutację przeprowadzi Komisja rekrutacyjna składająca się  

z pracowników Urzędu Gminy Trzebownisko i prowadzącego warsztaty. Komisja 

rekrutacyjna dokona oceny kwalifikowalności uczestników na podstawie 

złożonych dokumentów. 

2. Kryteria rekrutacji podstawowe (równe dla kobiet i mężczyzn): 

a) ocena motywacji do uczestniczenia w kursie w oparciu o ankietę motywacyj-

ną w skali 1-6 (6-ocena najwyższa) 

b) osoby bezrobotne do 25 r.ż., z brakiem lub krótkim doświadczeniem 

zawodowym (do 2 lat); osoby bezrobotne z niskim poziomem wykształcenia 

(średnim i niższym) oraz seniorzy – 2 pkt.  

3. Kryterium rozstrzygające: przy równej liczbie punktów  

o pierwszeństwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

4. Zostanie utworzona lista rankingowa, na której wskazane będą osoby spełniające 

warunki udziału w projekcie oraz osoby wpisane na listę rezerwową. 

5. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata/ki do udziału w projekcie podejmuje 

Komisja rekrutacyjna. 

 

 

 



§ 5 

Obowiązki uczestnika projektu 

 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:  

a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem,  

b) podpisania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie  

(w imieniu osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic/opiekun prawny),  

c) uczestniczenia w zajęciach zgodnie z harmonogramem,  

d) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, złożenia pisemnego 

oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji (w imieniu osoby 

niepełnoletniej podpisuje rodzic/opiekun prawny).  

e) podczas trwania Warsztatów Uczestnik ma obowiązek podporządkowania się 

Regulaminowi oraz instrukcjom Realizatora lub jego przedstawiciela  

i Prowadzącego Warsztaty. 

f) Uczestnik ma obowiązek przynieść na Warsztaty własny sprzęt fotograficzny. 

g) Uczestnik ma obowiązek niepozostawiania sprzętu fotograficznego oraz rzeczy 

Uczestnika bez opieki. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej: 

www.trzebownisko.pl  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego  

i krajowego.  

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez 

Realizatora  projektu.  

4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Urzędzie Gminy Trzebownisko, pok. nr 

5.  

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w warsztatach w przypadku osoby 

niepełnoletniej 

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

w tym wizerunku w związku z udziałem w warsztatach fotograficznych 

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przekazanie autorskich praw 

majątkowych 

 

 

 

 

 

http://www.trzebownisko.pl/

