
 

 

ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

W ZADANIU 

pn. „EtnoKGW. Nowocześnie o histori i i obyczajach Kaszub ” realizowanym przez Kaszubski 

Uniwersytet Ludowy (dalej KUL)  w ramach programu EtnoPolska 2019 dofinansowanego ze 

środków Narodowego Centrum Kultury.  

 

 

 

ROZDZIAŁ I 

INFORMACJE OGÓLNE O ZADANIU 

 

§1 

Program zajęć 

1) Zajęcia będą realizowane w terminie wrzesień-październik 2019 r. Spotkania średnio 1 raz w 

tygodniu w godzinach popołudniowych. 

2) Program:  

a) Wykład: Wprowadzenie do tradycji roku obrzędowego na Kaszubach i historii Kaszub – 3 godz. 

b) Warsztaty (1 warsztat do wyboru): taniec (18 osób), śpiew (16 osób), strój kaszubski (10 osób), 

stół kaszubski (10 osób) – każdy warsztat 24 godz. 

c) Zostanie zorganizowana wystawa „Rok obrzędowy na Kaszubach” ze zbiorów poplenerowych 

KUL (malarstwo na szkle, rzeźba, haft, tkactwo) – termin 25 października 2019 r. 

d) Potańcówka z wodzirejem przygotowana przez uczestniczki warsztatów z prezentacją efektów 

zajęć, zagra kapela kaszubska „O co idze” – muzyka tradycyjna końca XIX w. i początku XX w. 

 – termin 25 października 2019 r. 

e) Poradnik edukacyjny on-line dla KGW „Nowocześnie o Kaszubach” – zostanie udostępniony na 

koniec zajęć. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

REKRUTACJA 

 

§2 

Uczestnicy zadania 

1) W zadaniu mogą wziąć udział 54 członkinie kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu kartuskiego. 

2) Uczestnicy zadania muszą posiadać miejsce zameldowania lub zamieszkania na obszarze powiatu 

kartuskiego. 

3) Preferowane do udziału w zadaniu będą następujące osoby: 

a) Liderki KGW 

b) Aktywistki i członkinie KGW. 

 



 

§ 3 

 Przyjmowanie zgłoszeń 

1) Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 8 sierpnia 2019 r. i trwać będzie do 25 sierpnia 2019 r. 

2) Formularze zgłoszeniowe zostaną udostępnione w wersji on-line na stronie internetowej:   

www.kul.org.pl  

3) Formularze zgłoszeniowe rejestrowanie będą z uwzględnieniem daty i godziny wpłynięcia.  

4) W terminie do 28 sierpnia 2019 r. Komisja Rekrutacyjna spośród przyjętych zgłoszeń dokona 

wyboru uczestników projektu w myśl wcześniej podanych kryteriów – na podstawie analizy i oceny 

zapisów zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 

4) W przypadku zgłoszenia się większej niż oczekiwana liczby Kandydatek, Komisja Rekrutacyjna 

zastrzega sobie prawo do przyjęcia maksymalnie 6 Uczestniczek z jednego KGW - decydować 

będzie data wpłynięcia formularza zgłoszeniowego. 
 

§ 4 

 Ogłoszenie wyników rekrutacji 

1) Wyboru Uczestników zadania dokona Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Prezesa KUL, na 

podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych. 

2) Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w zadaniu zostanie przekazana wybranym 

kandydatom drogą elektroniczną, telefonicznie lub przez sms w dniu 28 sierpnia 2019 r.  

3) Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście 

rezerwowej wg kolejności zgłoszeń. 

 

ROZDZIAŁ III 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZADANIU 

 

§5 

Zasady ogólne 

1) Udział w zadaniu jest płatny 80 zł od osoby. 

2) Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się do zadania należy opłacić udział w zajęciach w 

terminie do 5 września 2019 r. Dane do przelewu: Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca 1, 83-

315 Szymbark, nr konta: 26 1160 2202 0000 0000 4746 3115 tytułem: Imię i nazwisko EtnoKGW. 

3) W przypadku nieopłacenia przez Uczestnika udziału w zajęciach w wyznaczonym terminie KUL 

zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy osób biorących udział w zadaniu i przyjęcia 

na jego miejsce kolejnej osoby z listy rezerwowej. 

4) KUL zapewnia materiały szkoleniowe dla Uczestników Zadania. 

5) KUL zapewnia poczęstunki podczas zajęć. 

6) KUL nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników Zadania na zajęcia i wydarzenia organizowane w 

ramach zadania.   

 

 



 

§6 

 Nieobecność podczas zajęć i rezygnacja z uczestnictwa w zadaniu 

1) Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 

2) W sytuacjach spowodowanych zdarzeniami zdrowotnymi i/lub rodzinnymi Uczestnik zobowiązany 

jest powiadomić KUL o sytuacji drogą mailową nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 

zajęć. 

3) Rezygnacja z udziału w zadaniu później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem może być 

uzasadniona jedynie przypadkami losowymi – udokumentowanymi przez zainteresowanego na 

piśmie. 

4) Zespół Projektowy podejmie decyzję, w przypadku rezygnacji uczestnika, o przyjęciu na zwolnione 

miejsce osoby z listy rezerwowej. 

 

 

 

 

 


