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REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIU 
 

„MISTRZ TRADYCJI – MISTRZ TKALNI ŻAKARDOWEJ” 

 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury 

 

 

§ 1. Definicje 

Regulamin – regulamin uczestnictwa w Szkoleniu pn. „Mistrz tradycji – mistrz tkalni żakardowej”. 

Organizator – Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, ul. K. 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 Szkoleniu. 

Szkolenie – zajęcia edukacyjne z zakresu zawodu mistrza tkalni żakardowej prowadzone przez 

Organizatora w okresie czerwiec-grudzień 2022. 
 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin wydany jest przez Organizatora. 

2. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki udziału w Szkoleniu pn. „Mistrz tradycji – 

mistrz tkalni żakardowej”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  

3. Cykl szkoleniowy pn. „Mistrz tradycji – mistrz tkalni żakardowej” obejmuje 140 godzin zajęć 

(godzin zegarowych), prowadzonych w cyklach weekendowych (sobota-niedziela), po 20h 

miesięcznie w okresie czerwiec-grudzień 2022.  

4. Podczas Szkolenia Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę oraz umiejętności praktyczne 

z zakresu ginącego zawodu mistrza tkalni żakardowej. 

5. Cykl szkoleniowy został podzielony na dwa bloki zajęciowe: 

a. Blok zajęć teoretycznych, poprowadzonych łącznie w wymiarze 40h (tematyka: przemysł 

włókienniczy z uwzględnieniem rysu historycznego Zakładów Lniarskich w Żyrardowie, 

organizacja pracy na tkalni, proces technologiczny oddziału przygotowawczego 

i właściwego tkalni, rodzaje krosien tkackich, budowa krosna żakardowego). 

b. Blok zajęć praktycznych, poprowadzonych łącznie w wymiarze 100h (tematyka: 

przygotowanie krosna żakardowego pod względem mechanicznym, galerowanie krosna, 

nawlekanie / wiązanie osnowy, lamelowanie, zakładanie wzornicy żakardowej, 

uruchamianie krosna, prowadzenie produkcji tkania, usuwanie błędów, naprawa krosna). 

6. Szkolenie zostanie poprowadzone w Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, 

przy ul. K. Dittricha 18, w godzinach 11:00-16:00. 
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§ 3. Kwalifikacja na szkolenie 

1. Udział w Szkoleniu jest dobrowolny i bezpłatny.  

2. Szkolenie, o którym mowa w §2., kierowane jest do głównie do mieszkańców Żyrardowa oraz 

mieszkańców pozostałych gmin z powiatu żyrardowskiego, osób w wieku 18-50 lat, 

zainteresowanych tematyką tkactwa żakardowego oraz mechaniką, posiadających minimalne 

umiejętności posługiwania się narzędziami technicznymi. W przypadku pozostania wolnych 

miejsc zakłada się możliwość udziału osób spoza powiatu żyrardowskiego. 

3. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, na szkolenie 

zostaną zakwalifikowane w pierwszej kolejności osoby, które dotychczas uczestniczyły już 

w warsztatach ukierunkowanych na podtrzymanie ginących zawodów związanych z tkactwem, 

prowadzonych w ramach cyklu „Być jak… mistrz 2019” oraz/lub „Być jak… mistrz 2020” 

oraz/lub „Być jak… mistrz żakardowy 2021” oraz/lub „Industrialna Fabryka Talentów 2018” 

oraz/lub „Śladami mistrzów żakardowych 2021”.  

4. Organizator będzie prowadził zapisy również na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji 

Uczestnika z udziału (w pierwszym miesiącu zajęć), Organizator zakwalifikuje do udziału 

w Szkoleniu pierwszą z osób pozostającą na liście rezerwowej. 

5. Zgłoszenie do udziału w Szkoleniu następuje poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu) na maila: biuro@muzeumlniarstwa.pl lub dostarczenie karty 

osobiście do siedziby Organizatora, ul. K. Dittricha 18, w terminie najpóźniej do 10.06.2022. 

6. W karcie zgłoszenia należy podać:  

a. Imię i nazwisko Uczestnika, 

b. Wiek Uczestnika, 

c. Miejscowość (miejsce zamieszkania), 

d. Telefon kontaktowy, 

e. E-mail, 

f. Informację nt. powodu, dla którego Uczestnik zdecydował się wziąć udział w Szkoleniu, 

g. Określenie poziomu swoich umiejętności manualnych i posługiwania się narzędziami 

technicznymi, 

h. Oświadczenie o wcześniejszym udziale w warsztatach nt. ginących zawodów. 

7. Poprzez przesłanie zgłoszenia, Uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz organizacji Szkolenia. 

8. Informację o zakwalifikowaniu Uczestnika na Szkolenie przekaże Organizator najpóźniej 

do 10.06.2022 (telefonicznie lub mailowo). 

9. Każdy Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany na Szkolenie, zobowiązany jest 

do uczestniczenia w całym cyklu zajęć. W przypadku nieobecności Uczestnika 

na poszczególnych zajęciach, dopuszcza się Uczestnika do ukończenia Szkolenia pod warunkiem, 

że był on obecny min. na 80% zajęć. 

10. Uczestnik zobowiązany jest do każdorazowego informowania Organizatora o planowanej 

nieobecności na zajęciach poprzez kontakt telefoniczny 731 318 800, sms-owy lub wysłanie 

maila biuro@muzeumlniarstwa.pl.  

11. Organizator zapewni Uczestnikowi materiały szkoleniowe.  
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12. Koszt dojazdu na zajęcia pokrywa Uczestnik we własnym zakresie - Organizator nie zwraca 

kosztów podróży. 

13. Po odbyciu Szkolenia Uczestnik przystąpi do testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności 

praktyczne zdobyte podczas Szkolenia. 

14. Każdy Uczestnik, z zastrzeżeniem  w §3. pkt. 9, otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie 

Szkolenia. 

15. Uczestnicy zobowiązani są do podpisywania list uczestnictwa podczas zajęć, odebrania 

materiałów szkoleniowych i certyfikatów. 
 

§ 4. Bezpieczeństwo 

1. W związku z tym, że Szkolenie przybierze także charakter zajęć praktycznych, które będą 

prowadzone z wykorzystaniem parku maszynowego krosien żakardowych, w trosce o swoje 

bezpieczeństwo, Uczestnicy zobowiązani są do: 

a. zadbania o odpowiedni ubiór i obuwie podczas zajęć (odzież bez wiszących i odstających 

elementów np. frędzli, pasków, apaszek, itp., preferowane spodnie, buty kryte) 

b. spięcia długich włosów (najlepiej w kok)  

c. podpisania oświadczenia o dobrowolnym udziale w Szkoleniu (po zapoznaniu się 

z zasadami BHP przekazanymi przez instruktora prowadzącego szkolenie). 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. W trakcie trwania Szkolenia zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna oraz filmowa 

z udziałem Uczestników biorących udział w zajęciach. Poprzez zgłoszenie się na Szkolenie, 

Uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku dla celów promocyjnych 

w związku z organizacją i prowadzeniem Szkolenia na wszelkich polach eksploatacji. 

2. W przypadku, gdy poszczególne zajęcia nie odbędą się z winy Organizatora, zaproponowany 

zostanie inny termin. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych 

po stronie Uczestnika wywołanych odwołaniem zajęć. 

3. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją Szkolenia ogłoszone zostaną 

na stronie internetowej www.muzeumlniarstwa.pl  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

5. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie 

jego nowej wersji na stronie internetowej www.muzeumlniarstwa.pl  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 

Organizatora Szkolenia.  

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2022 roku. 
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