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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach realizowanych w ramach projektu "Tradycja 
wieńców dożynkowych w Gminie Baranów” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach realizowanym przez 
Gminne Centrum Kultury w Baranowie w ramach projektu "Tradycja wieńców dożynkowych 
w Gminie Baranów”. 

2. Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 
„Kultura – Interwencje 2020”. 

3. Celem projektu jest popularyzowanie i przypomnienie powszechnej, dawniej tradycji 
wyplatania wieńców dożynkowych, poprzez realizację programu edukacji kulturowej 
w ramach warsztatów oraz konkursu wieńczącego gminny festyn dożynkowy. Tradycja ta 
w przeszłości była naturalna i oczywista w corocznym cyklu działań obrzędowych 
i kulturowych społeczności wiejskiej. Gospodynie od wiosny poprzez lato, zajmowały się 
zbieraniem traw, kwiatów i zbóż, które odpowiednio suszone i starannie przechowywane 
służyły po zakończeniu żniw do stworzenia wieńców dożynkowych. Uroczystości dożynkowe 
były symbolicznym zwieńczeniem rocznego cyklu prac polowych a wieńce zaprezentowane 
na głównych uroczystościach były wyrazem radości i dumy ze szczęśliwego zakończenia 
ciężkich prac polowych. Planowane zadanie przyczyni się do zachowania dla potomnych 
i szerszej popularyzacji tej nadal żywej lokalnej tradycji, będącej jednym z nośników 
tożsamości lokalnej społeczności. 

4. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu oraz warsztatów jest Gminne Centrum 
Kultury w Baranowie. 

5. Okres realizacji projektu: od 22.06.2020 r. do 30.10.2020 r. 

6. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach dostępny jest na stronie internetowej 
www.gminabaranow.pl. 

§ 2 
Definicje 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

Projekcie- należy przez to rozumieć projekt "Tradycja wieńców dożynkowych w Gminie Baranów” 
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – 
Interwencje 2020” realizowany przez Gminne Centrum Kultury w Baranowie. 

1) Uczestniku/czce – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału 
w warsztatach, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.  

2) Regulaminie– należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach 
realizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Baranowie w ramach projektu "Tradycja 
wieńców dożynkowych w Gminie Baranów”. 
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§ 3 
Uczestnicy warsztatów 

1. Uczestnikami warsztatów mogą być: 
– dzieci w wieku 7 – 9 lat – 15 uczestników; 
– dzieci i młodzież w wieku 10 – 14 lat – 15 uczestników; 
– dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia. – 20 uczestników; 
- osoby niepełnosprawne – minimum 5 osób.  

 

§ 4 

Tematyka realizowanych warsztatów 

Program prowadzonych warsztatów będzie obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne 

w podziale: 

I. Zajęcia teoretyczne: 

1. Tradycja obrzędów dożynkowych (zwyczaje dożynkowe i regionalne) - 2 godz. 

2. Znajomości ziół, kwiatów i zbóż używanych do produkcji wieńców - 3 h 

3. Techniki wyplatania wieńca dożynkowego - 5 h 

II. Zajęcia praktyczne: 

1. Zajęcia terenowe dotyczące poznawania zbóż, kwiatów i ziół oraz ich zbieraniu i suszeniu  

 -10 h 

2. Wyplatanie wieńców (10 h): 

a. Konstrukcja wieńca; 

b. Układanie kłosów 

c. Metody wiązania i łączenia roślin  

 

§ 5 

Rekrutacja uczestników warsztatów 

1. Proces rekrutacji trwa od 22.06.2020 r. do 03.07.2020 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. 

2. Rekrutacja uczestników na warsztaty prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans 

i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

3. Rekrutację poprzedzą działania informacyjno-promocyjne. 

4. Proces rekrutacji kończy się sporządzeniem protokołu z kwalifikacji końcowej, który zawiera 

ostateczną listę uczestników/czek warsztatów. 
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§ 6 

Obowiązki uczestnika/czki warsztatów 

1. Uczestnik/czka warsztatów wypełnia Deklarację uczestnictwa w warsztatach, w związku 
z czym akceptuje warunki udziału w warsztatach, wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych oraz wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji założeń warsztatów 
i projektu. Brak akceptacji warunków uczestnictwa wyklucza możliwość udziału 
w warsztatach. 

2. Uczestnik/czka warsztatów w szczególności zobowiązany/a jest do: 

1) rzetelnego wypełnienia i podpisania Deklaracji uczestnictwa w warsztatach; 

2) aktywnego i regularnego uczestnictwa w warsztatach. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Gminne Centrum Kultury w 

Baranowie 

 

 

 

Grażyna Piaseczna 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Baranowie 


