REGULAMIN PROJEKTU
„MŁODZI I STARSI NIEPODLEGŁEJ”
REALIZOWANYM PRZEZ FUNDACJĘ STUDIO TM
W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2018
W TERMINIE 01.08.2018 do 31.07.2019r.
§1
1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie „MŁODZI I STARSI
NIEPODLEGŁEJ” realizowanym przez FUNDACJĘ STUDIO TM w ramach PROGRAMU
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2018.
2. Projekt realizowany jest na podstawie Umowy nr 89_II/2018 o Realizację zadania publicznego
zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. zawartą
w dniu 13.07.2018 r. w Warszawie pomiędzy Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana
Pawła II 12, a Fundacją Studio TM z siedzibą w Kielcach, ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce
3. Celem projektu jest :
WZROST
INTEGRACJI
MIĘDZYPOKOLENIOWEJ
I
AKTYWNOŚCI
LOKALNEJ
SPOŁECZNOŚCI
WOKÓŁ
WSPÓLNEGO
DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
I HISTORYCZNEGO,
POPRZEZ
NABYCIE
UMIEJĘTNOŚCI
ORGANIZACJI
I UCZESTNICTWA W ŻYCIU KULTURALNYM PRZEZ 100 UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
ARTYSTYCZNYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO I OŚCIENNYCH W OKRESIE
VIII.2018-VII.2019.
4. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację w ramach Projektu bezpłatnych warsztatów:
- TEATR –WOKAL –TANIEC – dla 45 Uczestników/Uczestniczek w wieku od 13 do 50 + lat
realizowane w trzech grupach wiekowych;
- PLASTYCZNO-SCENOGRAFICZNE –dla 15 Uczestników/Uczestniczek w wieku od 13 do 50 +
lat;
METODYCZNE
DLA
NAUCZYCIELI,
INSTRUKTORÓW,
EDUKATORÓW
KULTURALNYCH – dla 40 Uczestników/Uczestniczek realizowane w dwu grupach.
MIEJSCE PROWADZENIA WARSZTATÓW - BAZA
UL.ZBOŻOWA 4,SIEDZIBA FUNDACJI STUDIO TM.

ZBOŻOWA

W

KIELCACH,

5. Rezultatem przeprowadzonych warsztatów będą:
- SPEKTAKL DLA NIEPODLEGŁEJ – wystawiony na zakończenie 2018 roku;
- WIDOWISKO NASZA OJCZYZNA – widowisko plenerowe na zakończenie projektu.
6. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają podczas warsztatów bezpłatnie drobny poczęstunek.
7. Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki będą mogli
bezpłatnie
uczestniczyć jako widzowie
w spektaklach teatralnych wystawianych przez teatr dramatyczny w Kielcach, teatr lalkowy, teatry
alternatywne (zapewniamy udział w dwu spektaklach).

8. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
9. Rekrutacja do Projektu rozpocznie się w dniu 27.08.2018, a zakończy w dniu 14.09.2018.
Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rekrutacji.
Deklaracje można składać osobiście (osoby niepełnoletnie wraz z Rodzicami/Opiekunami
prawnymi)w siedzibie Fundacji Studio TM w Kielcach przy ul. Zbożowej 4 pok.4 od poniedziałku
do piątku w godz. 13-16 w podanym wyżej terminie. Złożenie Deklaracji nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem się do udziału w Projekcie. Każdy z Kandydatów/Kandydatek zostanie
poinformowany telefonicznie/e-mailowo o wyniku rekrutacji. Osoby niezakwalifikowane,
a spełniające wszystkie warunki, zostaną wpisane na listę rezerwową. Realizator Projektu powoła
Zespół Rekrutacyjny.
10. Realizator Projektu wraz z Zespołem Rekrutacyjnym, w przypadku niewielkiej liczby osób
zakwalifikowanych na listę rezerwową, może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby uczestników
danych warsztatów lub o przesunięciu granic wiekowych dla poszczególnych grup warsztatowych.
11. Dane osobowe, adresowe Kandydatów/Kandydatek wymagane w Deklaracji zgłoszeniowej są
dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwi zakwalifikowanie do Projektu.
Kandydaci/Kandydatki chcący w procesie rekrutacji skorzystać z kryteriów szczególnych muszą
podać dodatkowe dane (wraz z przedstawieniem wymaganych dokumentów, zaświadczeń),
a odmowa ich podania uniemożliwi skorzystanie z dodatkowych szczególnych kryteriów rekrutacji
zwiększających szanse na zakwalifikowanie się do Projektu.
12. Akceptacja warunków Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na podanie
do publicznej wiadomości imienia i nazwiska Uczestnika/Uczestniczki Warsztatów, wykorzystanie
wizerunku Uczestnika/Uczestniczki (zdjęcia, dokumentacja wideo, inne) na potrzeby promocji,
informacji oraz ewaluacji Projektu, zgodnie z podpisaną umową cyt.w par.1 pkt.2, min. do 5 lat po
zakończeniu Projektu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydania drukiem wybranych materiałów oraz do ich
publicznej prezentacji.
13. Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu:
a/aktywnie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych,
b/informować telefonicznie lub e-mailowo o każdej nieobecności (o nieobecności osób
niepełnoletnich informują rodzice),
c/ przygotowywać się do zajęć wg wskazówek trenerów,
d/ uczestniczyć w całym rocznym cyklu warsztatów,
e/ rezygnacja z udziału w warsztatach może dotyczyć tylko wyjątkowych sytuacji, np. długotrwała
choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim , zmiana miejsca zamieszkania uniemożliwiająca
udział w zajęciach, inne wyjątkowe sytuacje,
f/ rezygnacja musi być dokonana na piśmie wraz z dowodami ją uzasadniającymi –o jej akceptacji
decyduje Prezes Fundacji Studio TM w porozumieniu z Koordynatorem Projektu,
g/ w przypadku rezygnacji nieuzasadnionej Uczestnik/Uczestniczka może być obciążona materialnie
kosztami uczestnictwa w projekcie (proporcjonalnie do obciążenia materialnego Fundacji Studio TM
przez NIW-CRSO wynikającego z podpisanej umowy -zwrotu części dotacji przez Fundację Studio
TM ),
h/ w przypadku niskiej frekwencji na zajęciach warsztatowych, ignorowania zadań stawianych przez
trenerów, naruszania zasad współżycia w grupie i innych zachowań utrudniających prowadzenie zajęć
na warsztatach, próbach do spektakli, realizator Projektu może podjąć działania dyscyplinujące –
uwaga, nagana ustna, nagana pisemna, decyzja o skreśleniu z listy uczestników Projektu – w tej
ostatniej sytuacji Uczestnik/Uczestniczka skreślona z listy może być obciążona materialnie

(proporcjonalnie do obciążenia materialnego przez NIW-CRSO wynikającego z podpisanej umowyzwrotu części dotacji przez Fundację Studio TM).
§2
1. WARSZTATY TEATR- WOKAL-TANIEC (T-W-T) oraz WARSZTATY PLASTYCZNO –
SCENOGRAFICZNE skierowane są do osób w wieku od 13 do lat 50 + .
2. WARSZTATY T-W-T odbędą się w trzech grupach wiekowych (15 osób w każdej grupie):
 GRUPA 13-16 LAT - 120 GODZ. (50 GODZ.W 2018R. + 70 GODZ.W 2019R.) PRZECIĘTNIE 3 GODZ.TYGODNIOWO;
 GRUPA 17-19 LAT -140 GODZ. (60 GODZ.W 2018R. + 80 GODZ.W 2019R.) PRZECIĘTNIE 4 GODZ.TYGODNIOWO;
 GRUPA 17-19 LAT -140 GODZ. (60 GODZ.W 2018R. + 80 GODZ.W 2019R.) PRZECIĘTNIE 4 GODZ.TYGODNIOWO;
3. WARSZTATY PLASTYCZNO-SCENOGRAFICZNE odbędą się w jednej 15 osobowej grupie.100 GODZ.
(50 GODZ.W 2018R. + 50 GODZ.W 2019R.) – PRZECIĘTNIE
GODZ.TYGODNIOWO;
4. Kryteria rekrutacji:
- dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy w wieku od 13 lat do 50 i więcej –zamieszkałe lub uczące
się, studiujące, pracujące na terenie województwa świętokrzyskiego zainteresowane rozwijaniem
swoich pasji aktorskich, wokalnych ,tanecznych lub plastycznych, scenograficznych.
Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do Projektu będą miały:
- dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie materialnym i społecznym (pracujące osoby dorosłe –
niskie dochody, bezrobotni),
- miejsce zamieszkania na terenach wiejskich, małych miasteczek,
- osoby doświadczające niepełnosprawności, zagrożone wykluczeniem społecznym z różnych
przyczyn,
- dla osób w wieku 50 lat i więcej gwarantujemy w grupie 19+ minimum 30 % miejsc.
- Osoby podlegające powyższym szczególnym kryteriom rekrutacji składają stosowne oświadczenie
(w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice/opiekunowie ). W przypadkach
budzących wątpliwości realizatorzy Projektu mogą prosić o dostarczenie stosownych zaświadczeń
potwierdzających prawdziwość danych).
§3
1. WARSZTATY
METODYCZNE
DLA
NAUCZYCIELI,
INSTRUKTORÓW,
EDUKATORÓW
KULTURALNYCH
skierowane
do
nauczycieli
z
terenu
woj. świętokrzyskiego, prowadzących kółka teatralne w swoich szkołach – oraz instruktorów
prowadzących zajęcia teatralne, taneczne w gminnych ośrodkach kultury, klubach seniora ,itp.
2. Warsztaty odbędą się w dwu grupach 20-osobowych – jedna grupa w 2018 r.; druga grupa
w 2019r.
3. Wymiar godzinowy zajęć –po 30 godz. w każdej grupie.
4. Rozkład zajęć dostosowany zostanie do potrzeb Uczestników/Uczestniczek danej grupy –zajęcia
np. mogą być realizowane systemem weekendowym, w ferie zimowe.

5. Kryteria rekrutacji:
- nauczyciele, instruktorzy, edukatorzy kulturalni, inne osoby zajmujące się działalnością kulturalną,
organizacją życia kulturalnego, również pracujący woluntarystycznie zainteresowani zdobyciem lub
podniesieniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć teatralnych, łączenia
różnych technik teatralnych, pracy z młodymi aktorami, doboru scenografii, muzyki, itp.
Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do Projektu będą mieli:
- praca, działalność woluntarystyczna na rzecz placówki, szkoły, organizacji, innych instytucji
z terenów wiejskich, małomiasteczkowych,
- niewielkie doświadczenie
kulturalnych, itp.;

w

prowadzeniu

zespołów

teatralnych/tanecznych/edukacyjno-

- Osoby podlegające powyższym szczególnym kryteriom rekrutacji składają stosowne oświadczenie.
W przypadkach budzących wątpliwości realizatorzy Projektu mogą prosić o dostarczenie stosownych
zaświadczeń potwierdzających prawdziwość danych).
§4
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO, informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest
FUNDACJA STUDIO TM z siedzibą w Kielcach, ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce,
2) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu
realizacji warsztatów, spektakli, przedstawień, konkursów, zajęć oraz innych czynności
podejmowanych przez FUNDACJĘ STUDIO TM w trakcie trwania projektu „Młodzi i Starsi
Niepodległej” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże
się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
4) Pani/Pana dane oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy
organizacji międzynarodowej,
5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez
okres trwania projektu oraz ewaluacji „Młodzi i Starsi Niepodległej” realizowanego w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych Pani/Pana dziecka
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka
narusza przepisy RODO,

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne,
a konsekwencją braku ich podania będzie niemożliwość uczestnictwa w zajęciach
realizowanych w ramach przedmiotowego Projektu.
9) Pani/Pana dane i dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
np. w formie profilowania.
Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym

zniszczeniem,

przypadkową

utratą,

zmianą,

nieuprawnionym

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

ujawnieniem,

