REGULAMIN UDZIAŁU
W PROJEKCIE

„ŻAKARDOWE WZORNICTWO DAWNYCH ZAKŁADÓW LNIARSKICH
W ŻYRARDOWIE”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
w projekcie „Żakardowe wzornictwo dawnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie” (dalej
„Projekt”).
2. Organizatorem Projektu jest Fundacja Fabryka Feniksa z siedzibą w Żyrardowie, ul. K. Dittricha
18, 96-300 Żyrardów (dalej „Organizator”).
3. Partnerem Projektu jest Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji),
z siedzibą w Żyrardowie, ul. Karola Dittricha 18, 96-300 Żyrardów (dalej „Partner”).
4. Projekt realizowany jest przez Organizatora w ramach zadania pn. „Żakardowe wzornictwo
dawnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie”, dofinansowanego w ramach Programu
Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.
5. Projekt zostanie poprowadzony
w Żyrardowie, ul. Dittricha 18.
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§ 2. Rodzaje zajęć
1. Projekt obejmuje realizację trzech działań:
a. Organizacja spotkań dla wolontariuszy, którzy pod okiem wykwalifikowanego muzealnika
zajmą się ewidencjonowaniem wzornic żakardowych, tj. segregowaniem kart
perforowanych, tworzeniem bazy danych wzornic oraz kart ewidencyjnych dla każdego
eksponatu. Poprzez udział w projekcie zwiększą swoje kompetencje i umiejętności
dotyczące opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim przyczynią się
do zachowania dla przyszłych pokoleń żyrardowskiego wzornictwa przemysłowego.
Zajęcia będą organizowane w terminie 06-11 października 2021 i zostaną poprowadzone
w wymiarze 32h, w następujących godzinach:
ŚRODA 06.10.2021 – 16:00-19:00
CZWARTEK 07.10.2021 – 15:00-20:00
PIĄTEK 08.10.2021 – 15:00-20:00
SOBOTA 09.10.2021 – 10:00-18:00
NIEDZIELA 10.10.2021 – 10:00-18:00
PONIEDZIAŁEK 11.10.2021 – 16:00-19:00
b. Pokazy tkania na mechanicznym krośnie żakardowym. Pokazy zorganizowane w formie
otwartej skierowane są do turystów zwiedzających Muzeum Lniarstwa, którzy będą mieli
możliwość zapoznania się z procesem produkcji oraz podstawowymi zasadami tkania
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na krośnie żakardowym. Pokazy będą prowadzone w godzinach funkcjonowania Muzeum
w okresie 12-29 października 2021.
c. Otwarcie wystawy tkanin żakardowych, na której zostaną zaprezentowane odtworzone
podczas pokazów tkania oryginalne tkaniny żakardowe produkowane dawniej w Zakładach
Lniarskich w Żyrardowie. Wystawa zostanie otwarta w ostatni weekend października 2021.

§ 3. Kwalifikacja
1. Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Zgłoszenia do udziału w spotkaniach dla wolontariuszy następuje poprzez przesłanie zgłoszenia
na adres mailowy: biuro@muzeumlniarstwa.pl, bądź telefonicznie 731 318 800.
1. Na spotkania dla wolontariuszy będą kwalifikowane osoby w wieku 16-60 lat. Liczba miejsc jest
ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.
2. W zgłoszeniu należy podać:
a. Imię i nazwisko Uczestnika,
b. Wiek,
c. Miejscowość,
d. Telefon kontaktowy,
e. E-mail,
3. Poprzez przesłanie zgłoszenia, Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.
4. Udział w pokazach tkania na mechanicznym krośnie żakardowym, jak i zwiedzanie wystawy
tkanin żakardowych nie wymaga wcześniejszych zapisów.

§ 4. Wizerunek
1. W trakcie trwania Projektu zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa
z udziałem uczestników biorących udział w spotkaniach dla wolontariuszy, pokazach tkania czy
podczas otwarcia wystawy. Poprzez udział w Projekcie uczestnicy wyrażają zgodę
na rozpowszechnianie swojego wizerunku dla celów promocyjnych w związku z organizacją
i prowadzeniem Projektu 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.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
Organizatora.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ustalenia, tj. 02.10.2021.
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