
   

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH  

„BYĆ JAK… MISTRZ” 

 

§ 1. Definicje: 

Regulamin – regulamin uczestnictwa w Warsztatach „Być jak… mistrz” 

Organizator – Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego, ul. Limanowskiego 45 lok. 201, 

96-300 Żyrardów, e-mail: biuro@lotmz.org, tel. 535 924 888 

Partner – Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, ul. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów, 

e-mail: biuro@muzeumlniarstwa.pl, tel. 731 318 800 

Uczestnik – osoba, która spełni wymogi określone w Regulaminie i zostanie zakwalifikowana do udziału 

w Warsztatach 

Warsztaty – zajęcia edukacyjne, prowadzone przez Organizatora w siedzibie Partnera w okresie czerwiec-

październik 2019 r. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin wydany jest przez Organizatora. 

2. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Warsztatach „Być jak… mistrz”. 

3. Warsztaty prowadzone są w ramach projektu „Być jak… mistrz – historia zaklęta w ginących 

zawodach pracowników dawnej żyrardowskiej fabryki lnu” dofinansowanego ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. 

4. Warsztaty odbędą się w Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, ul. Dittricha 18. 

§ 3. Rodzaje warsztatów 

1. Projekt będzie składał się z realizacji następujących cykli warsztatowych: 

a. Wykład „Poznaj tajniki pracy na tkalni”  

b. „Być jak mistrz” 

c. „Być jak nawlekacz” 

d. „Być jak tkaczka” 

e. Pokazowe warsztaty z tkania na krośnie mechanicznym 

f. „Być jak szwaczka” 

2. Wykład „Poznaj tajniki pracy na tkalni” zostanie poprowadzony w wymiarze 8h. Podczas zajęć 

zostaną zaprezentowane informacje nt. tkalni żyrardowskich Zakładów Lniarskich, jej historii, 

zakresu wykonywanych prac, struktury pracy, procesu produkcji, itp. Wykład przewidziany jest 

dla ściśle zamkniętej grupy 15 Uczestników, którzy następnie będą uczestniczyli w warsztatach „Być 

jak mistrz” lub „Być jak nawlekacz” lub „Być jak tkaczka”. 

3. Warsztaty pt. „Być jak mistrz” zostaną poprowadzone w wymiarze 24h. Podczas zajęć Uczestnicy 

w praktyce dowiedzą się na czym polegała praca mistrza, w jaki sposób kierował pracą rewiru, jak 
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nadzorował obłożenie asortymentu krosien, a także szczegółowo poznają budowę mechanicznego 

krosna tkackiego oraz nabędą podstawowe umiejętności z zakresu nadzorowania parametrów 

techniczno-technologicznych krosien i produkowanych tkanin oraz prowadzenia napraw krosien. 

Warsztaty przewidziane są dla stałej grupy 5 Uczestników, którzy wezmą udział we wszystkich 

spotkaniach z danego cyklu (3 zajęcia). 

4. Warsztaty pt. „Być jak nawlekacz” zostaną poprowadzone w wymiarze 8h. Podczas zajęć Uczestnicy 

w praktyce dowiedzą się czym są półfabrykaty (wątek i osnowa) oraz nabędą umiejętności z zakresu 

nawlekania osnowy na elementy krosna. Warsztaty przewidziane są dla stałej grupy 5 Uczestników, 

którzy wezmą udział w jednodniowych warsztatach. 

5. Warsztaty pt. „Być jak tkaczka” zostaną poprowadzone w wymiarze 32h. Podczas zajęć Uczestnicy 

w praktyce dowiedzą się jak przygotować osnowę i wątek do tkania, nabędą umiejętności 

z uruchamiania krosna mechanicznego i prowadzenia produkcji, a także kontrolowania prawidłowej 

jakości produkowanych tkanin oraz usuwania zrywów osnowowych i wątkowych. Warsztaty 

przewidziane są dla stałej grupy 5 Uczestników, którzy wezmą udział we wszystkich spotkaniach 

z danego cyklu (4 zajęcia). 

6. Pokazowe warsztaty z tkania na krośnie mechanicznym. Podczas otwartych warsztatów zwiedzający 

Muzeum Lniarstwa będą mieli możliwość zapoznania się z procesem produkcji oraz podstawowymi 

zasadami tkania na krośnie mechanicznym. 

7. Warsztaty pt. „Być jak szwaczka”. Podczas zajęć Uczestnicy w praktyce nabędą umiejętności obsługi 

maszyn krawieckich oraz rodzajów stosowanych ściegów. Udział w poszczególnych spotkaniach 

warsztatowych nie wymaga bycia na wszystkich zajęcia.  

8. O terminach warsztatów każdorazowo będzie informował Organizator oraz Partner. 

§ 4. Kwalifikacja na warsztaty 

1. Udział w Warsztatach jest dobrowolny i bezpłatny.  

2. Liczba miejsc jest ograniczona.  

3. Zgłoszenie do udziału w Warsztatach (z wyłączeniem pokazowych warsztatów z tkania na krośnie 

mechanicznym) następuje poprzez przesłanie zgłoszenia Uczestnika na adres mailowy: 

biuro@muzeumlniarstwa.pl, bądź telefonicznie 731 318 800. 

4. Na wykład „Poznaj tajniki pracy na tkalni” oraz praktyczne Warsztaty „Być jak mistrz”, „Być jak 

nawlekacz” oraz „Być jak tkaczka” zostaną zakwalifikowane osoby, które interesują się mechaniką 

oraz posiadają minimalne umiejętności posługiwania się narzędziami technicznymi, w wieku 18-50 

lat. 

5. Na Warsztaty „Być jak szwaczka” zostaną zakwalifikowane osoby powyżej 15. roku życia, 

posiadające minimalne umiejętności obsługi maszyn krawieckich i narzędzi kreślarskich. 

6. W zgłoszeniu należy podać:  

a. Nazwę Warsztatów oraz terminy zajęć, 

b. Imię i nazwisko Uczestnika, 

c. Wiek, 
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d. Miejscowość, 

e. Telefon kontaktowy, 

f. E-mail. 

7. Udział w pokazowych warsztatach z tkania na krośnie mechanicznym nie wymaga wcześniejszych 

zapisów. Warsztaty są otwarte dla wszystkich zwiedzających Muzeum Lniarstwa. 

8. Poprzez przesłanie zgłoszenia, Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu. 

9. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, o kwalifikacji do uczestnictwa w Warsztatach 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

10. Informację o zakwalifikowaniu Uczestnika na Warsztaty przekaże Organizator lub Partner, 

najpóźniej 2 dni przed zajęciami (telefonicznie lub mailowo). 

§ 5. Warunki 

1. W przypadku, gdy Warsztaty nie odbędą się z winy Organizatora, zaproponowany zostanie inny 

termin. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po stronie Uczestnika 

wywołanych odwołaniem Warsztatów. 

2. W trakcie trwania Warsztatów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa 

z udziałem Uczestników biorących udział w Warsztatach. Poprzez zgłoszenie się na Warsztaty, 

Uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku dla celów promocyjnych 

w związku z organizacją i prowadzeniem Warsztatów na polach eksploatacji obejmujących: 

wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie 

dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz 

portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora lub Partnera. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją Warsztatów ogłoszone zostaną na stronie 

internetowej www.turystycznemazowsze.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

3. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie jego 

nowej wersji na stronie internetowej www.turystycznemazowsze.pl 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 

Organizatora Warsztatów.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ustalenia, tj. 13 maja 2019. 
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