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REGULAMIN 

udziału w warsztatach „MISTRZYNI FRYWOLITKI” 

w terminie marzec-październik 2020 

 

I. ORGANIZATORZY 

Organizator 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 

ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz 

Dział Artystyczny Anna Gałczyńska tel. 62 765-25-45, ania@ckis.kalisz.pl  

www.ckis.kalisz.pl  

 

Partner 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin 

Filia nr 5 – Jarociński Ośrodek Kultury 

Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1, 63-200 Jarocin 

tel. 62 747-30-02, 887-766-861 

Kamienica Kultury w Jarocinie, Rynek 17 

  tel. 690-173-807 

 

II. WARSZTATY 

1. Warsztaty są realizowane w ramach zadania Mistrzyni frywolitki. Warsztaty koronki 

czółenkowej z Eugenią Wieczorek z Jarocina dofinansowanego ze środków Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

2. Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z tradycyjną koronką 

czółenkową, zwaną frywolitką. 

3. Warsztaty prowadzone są przez twórczynię ludową Eugenię Wieczorek. 

4. W warsztatach weźmie udział maksymalnie 12 osób. 

5. Warsztaty obejmują 50 godzin zajęć organizowanych w Jarocinie, w Jarocińskim Ośrodku 

Kultury oraz/lub w Kamienicy Kultury, 2 razy w m-cu po 3 godziny, w terminie od marca do 

października 2020 (przez 8 miesięcy), według szczegółowego harmonogramu. 

6. Zakwalifikowani uczestnicy warsztatów otrzymają materiały niezbędne do uczestnictwa  

w zajęciach. 

7. Organizator warsztatów nie zapewnia dojazdu na miejsca warsztatów ani zwrotu kosztów 

podróży. 
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8. Warsztaty zakończą się utworzeniem przez każdego z uczestników frywolitkowego 

zestawu prac złożonego z serwetki, ozdoby świątecznej i elementu stroju tradycyjnego 

lub współczesnego. Prace pozostaną własnością uczestników. 

9. Prace będą zaprezentowane na dwóch krótkich wystawach w Jarocinie i w Kaliszu. Zostaną 

także sfotografowane i umieszczone w ulotce promocyjnej. Na koniec zadania powstanie 

reportaż dokumentujący poszczególne etapy działań warsztatowych. 

10.  Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów  

lub wprowadzenia zmian w programie, w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia,  

o czym niezwłocznie poinformuje uczestników – telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warsztaty skierowane są do osób z terenu Południowej Wielkopolski, mających 

ukończone 16 lat, szczególnie zajmujących się rękodziełem regionalnym poświadczonym 

udokumentowanym ukończeniem warsztatów. 

2. Nabór uczestników trwa do 6 marca 2020 r. 

3. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach – powinny wypełnić, podpisać i przesłać  

na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną (zeskanowane) dokumenty: kartę 

zgłoszenia i oświadczenie. 

4. W przypadku zgłoszenia się do udziału w warsztatach większej ilości osób, Organizator 

zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników na podstawie karty zgłoszenia. 

5. Uczestnictwo w warsztatach zostanie potwierdzone telefonicznie lub pocztą e-mail. 

6. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do obecności na zajęciach oraz podpisania listy 

obecności.  

7. Każdemu uczestnikowi, który ukończył warsztaty (poświadczone podpisami na liście), 

przysługuje zaświadczenie ukończenia szkolenia. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Uczestnik – zgłaszając swój udział w warsztatach – akceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 


