REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
LNIANE KREACJE

§ 1. Definicje:
Regulamin – regulamin uczestnictwa w Warsztatach „Lniane kreacje”
Organizator – 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 okresie od 24 czerwca 2019
do 30 września 2019.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Regulamin wydany jest przez Organizatora.
2. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Warsztatach „Lniane kreacje”.
3. Warsztaty prowadzone są w ramach projektu „Lniane kreacje – warsztaty z projektowania
i szycia wyrobów lnianych nawiązujące do XIX-wiecznej tradycji poprzemysłowego
Żyrardowa”, który został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach Programu Patriotyzm Jutra.
4. Warsztaty będą odbywały się w Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie,
przy ul. Dittricha 18.
§ 3. Rodzaje warsztatów
1. Warsztaty pt. „Projektanci lnianej konfekcji odzieżowej” będą organizowane w poniedziałki,
w godzinach 17:00-19:00, w okresie od 24 czerwca do 30 września 2019 (15 tygodni):
a. Podczas zajęć Uczestnicy wykonają własnoręcznie pod okiem instruktora odzież lnianą
od zaprojektowania, przez szkicowanie, wykrój na materiale, fastrygowanie, szycie
na maszynach krawieckich, po wykańczanie wyrobów, tj. ręczne malowanie i drukowanie
wzorów metodą sitodruku.
b. W warsztatach weźmie udział grupa 10 Uczestników, którzy będą uczestniczyli we
wszystkich zajęciach.
c. Na zajęcia zostaną zakwalifikowane osoby, które posiadają umiejętności z zakresu obsługi
maszyny krawieckiej.
2. Warsztaty pt. „Projektanci lnianych dodatków” będą organizowane we wtorki w godzinach
17:00-19:00, w następujących terminach:
•
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Lniane kreacje

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

09.07.2019 – torba lniana
16.07.2019 – worek/plecak
23.07.2019 – pasek ozdobny
30.07.2019 – krawat/mucha
06.08. 2019 – opaska do włosów
13.08.2019 – szal
20.08. 2019 – biżuteria
27.08.2019 – kieszonka/nerka
03.09. 2019– kopertówka/mała torebka

a. Podczas jednych zajęć Uczestnicy nauczą się przygotowywać wyrób od projektu
po wykończenie.
b. Uczestnik może wziąć udział w jednym lub w kilku wybranych zajęciach.

§ 4. Kwalifikacja na warsztaty
1. Udział w Warsztatach jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Liczba miejsc jest ograniczona. Podczas jednego spotkania grupa liczyć będzie max 10 osób.
3. Zgłoszenie do udziału w Warsztatach następuje poprzez przesłanie zgłoszenia Uczestnika
na maila: biuro@muzeumlniarstwa.pl, tel. 731 318 800:
a. W przypadku warsztatów „Projektanci lnianej konfekcji odzieżowej” w terminie
do 17 czerwca 2019.
b. W przypadku warsztatów „Projektanci lnianych dodatków” najpóźniej na 5 dni
przed terminem konkretnych zajęć.
4. W zgłoszeniu należy podać:
a. Nazwę warsztatów oraz termin zajęć,
b. Imię i nazwisko Uczestnika,
c. Wiek,
d. Miejscowość,
e. Telefon kontaktowy,
f. Adres e-mail,
g. Ocenę własnych umiejętności w kroju i szyciu w skali 0-10 (gdzie 0 – brak umiejętności,
10 - wysoki poziom umiejętności),
h. Portfolio z dotychczas wykonywanych projektów (jeżeli Uczestnik posiada takowe).
5. Poprzez przesłanie zgłoszenia, Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.
6. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, o kwalifikacji do uczestnictwa w Warsztatach
decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Informację o zakwalifikowaniu Uczestnika na Warsztaty przekaże Organizator najpóźniej 2 dni
przed zajęciami (telefonicznie lub mailowo).
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§ 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, a także na wykorzystywanie dokumentacji w ww. celu przez instytucję
zarządzającą projekt, tj. Muzeum Historii Polski w Warszawie.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją Warsztatów ogłoszone zostaną
na stronie internetowej www.muzeumlniarstwa.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.muzeumlniarstwa.pl
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
Organizatora Warsztatów.
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