
REGULAMIN PROJEKTU 
„#ZIELONEWYZWANIE, czyli wołowski sposób na przetrwanie pandemii”. 

 
§1 Organizator 

1. Organizatorem projektu jest Koło Gospodyń Miejskich działające przy Wołowskim Ośrodku Kultury. 
2. Projekt jest realizowany w ramach programu „Dolnośląskie Małe Granty” i jest dofinansowany 
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 
 

§2 Cele, elementy oraz czas trwania 
1. Celem projektu jest wzmocnienie postaw obywatelskich wśród członkiń Koła Gospodyń Miejskich poprzez 
zaangażowanie w tworzenie działań dla mieszkańców gminy Wołów wyłączonych z dotychczasowych 
aktywności społecznych na skutek ograniczeń związanych z epidemią. Poprzez realizację inicjatywy w 
środowisku lokalnym wspieramy mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji związanej z niemożnością 
normalnego dostępu do procesu twórczego, który istniałby 
w normalnej rzeczywistości zewnętrznej. 
2. Projekt zakłada przeprowadzenie 9 warsztatów oraz 3 spotkań ze specjalistami. Szczegółowy program 
projektu będzie udostępniany na profilu Koła Gospodyń Miejskich w Wołowie – na Facebook.com. 
Podsumowaniem projektu będzie wystawa on-line stworzona z nadesłanych przez uczestników fotografii. 
Dodatkowo z każdego warsztatu powstanie 9 instruktarzy do samodzielnego wykonania warsztatów. 
3. Projekt trwa od czerwca do sierpnia 2020. 
 

§3 Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnikami projektu mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-13 lat z terenu Gminy Wołów. 
2. Osoba zgłaszająca udział w projekcie zobowiązana jest do wypełnienia karty zgłoszeń 
i zapoznania się z regulaminem projektu. 
3. Organizator w każdy poniedziałek w miesiącu przekazuje uczestnikom niezbędne materiały 
do przeprowadzenia warsztatów. Warsztaty będą prowadzone przez organizatora i będą 
się odbywały w każdy wtorek miesiąca, za pośrednictwem aplikacji ZOOM. 
4.Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zobowiązują się do udziału we wszystkich warsztatach oraz 
zobowiązują się do przesłania zdjęć z realizacji działań najpóźniej do każdego piątku na adres email wskazany 
przez organizatora. Nieprzesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. 
5. Spotkania ze specjalistami odbywają się w terminach wskazanych przez organizatora. 
6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

§4 Ochrona Danych Osobowych 
1. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia 
monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 
2. Organizator zobowiązuje się przestrzegać zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 
w stosunku do powierzonych przetwarzanych danych osobowych. 
 

§5 
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Wołowskiego Ośrodka Kultury (Sikorskiego 6, 
56-100 Wołów), oraz na stronie internetowej www.wok-wolow.pl. Szczegółowe informacje 
o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 6 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
ng.ozart@gmail.com,wok@wok-wolow.pl. 
 
Koordynatorzy: 
Anna Matraj – tel. 606 762 317, email: anna.matraj@wok-wolow.pl 
Monika Bronowicka – tel. 664 099 358, email: wok@wok-wolow.pl 


