
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

,,KUL równolatkiem Niepodległej-retro warsztaty dla młodzieży” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne: 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w cyklu spotkań tematycznych i warsztatów 

praktycznych przeznaczonych dla 275 uczestników, w ramach projektu pn. "Miasto Kultury – KUL 

równolatkiem Niepodległej – retro warsztaty dla młodzieży”, trwającego od 16 VIII 2018 -  31 X 

2018, na podstawie umowy nr 499/KL/18 zawartej między Fundacją Rozwoju Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a Gminą Lublin. 

 

2. Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II. Biuro projektu znajduje się przy Al. Racławickich 14, 20-950 Lublin. 

 

3. Warsztaty praktyczne kierowane są do młodzieży z lubelskich szkół średnich. Każdy uczeń może 

zapisać się tylko na jeden warsztat.  

 

4. Zajęcia realizowane będą w następujących blokach tematycznych: 

I. multimedialna prezentacja dotyczącą historii powstania KUL; 

II. praktyczne warsztaty (do wyboru według upodobania i predyspozycji uczestników): 

 

a) oratorski 

b) kaligraficzny ,,Z kaligrafią za pan brat" 

c) ozdabianie galanterii biurowej w technice decoupage 

d) składanie przestrzennej makiety architektonicznej przedwojennych zabudowań 

KUL 

e) kulinarny ,,Kuchnia lubelskich żaków" 

f) stylizacje i moda ,,lata 20 lata 30" 

g) muzyczny ,,Retro piosenka" 

h) wykonanie pieczęci lakowych ,,Stempel i lak" 

i) retro biżuteria samodzielnie wydziergana 

j) dziennikarski ,,Piszemy historię rodziny" 

 

III. zwiedzanie wystawy w Muzeum Uniwersyteckim KUL; 

IV. rozgrywki gry planszowej ,,Uniwersytet Niepodległy"; 

V. warsztaty jazdy na wrotkach z Skate Town Lublin – dla chętnych 

  

 

w pomieszczeniach  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy Al. Racławickich 

14, 20-950 Lublin. 

 

5. W każdym warsztacie praktycznym może wziąć udział maksymalnie 12 osób, a w rozgrywkach 

gry planszowej „Uniwersytet Niepodległy” maksymalnie 6 osób. 



6. Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały potrzebne do przeprowadzenia 

zajęć. 

7. Organizator nie zwraca kosztów podróży, noclegu, wyżywienia ani innych dodatkowych 

wydatków uczestników. 

8. Zapisy na wydarzenie ruszają 5 września 2018r. od godz. 08:00. Na adres 

mailowy fundacjarozwoju@kul.pl szkoła przesyła skan wypełnionego FORMULARZA 

ZGŁOSZENIOWEGO (grupy lub indywidualny). W odpowiedzi zwrotnej dostaną Państwo 

FORMULARZ ZGODY, którego skan należy przesłać Organizatorowi. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. Przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie mailowe. 

9. Na rozgrywki gry planszowej obowiązują oddzielne zapisy. Procedura wygląda tak samo, jak                     

w przypadku zapisów na warsztaty §1 pkt. 8.  

10. Uczeń zapisany na wybrany warsztat nie może brać udziału w rozgrywkach gry. Zgłoszeni do gry 

nie mogą także zapisać się na warsztaty. 

11. Udział  uczniów w zajęciach odbywa się tylko pod opieką nauczyciela. 

 

§ 2 Cel i założenia Projektu: 

 

1. Zajęcia prowadzone będą przez trenerów według indywidualnego opracowanego programu zajęć, 

na mocy umów cywilnoprawnych zawartych między prowadzącym, a Fundacją  Rozwoju 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

2. Na warsztatach przewidujemy zajęcia praktyczne, w tym (zależnie od rodzaju warsztatów) 

wykonanie: architektonicznego modelu starych zabudowań KUL, napisanie/wykaligrafowanie 

sentencji lub innego wybranego tekstu, ozdobienie drewnianego przedmiotu metodą decoupage. 

Warsztaty praktyczne poprzedzone będą zajęciami teoretycznymi, związanymi z tematyką 

warsztatów oraz przedstawiające historię powstania Uniwersytetu i realiów życia w epoce 

dwudziestolecia międzywojennego. 

3. Warsztaty skierowane są wyłącznie do osób w wieku 15-19 lat uczących się w lubelskich szkołach 

średnich. 

 

§ 3 Zasady organizacyjne: 

 

1. Warunkiem uczestniczenia w warsztatach są: 

- wysłanie przez szkołę zgłoszenia na adres mailowy fundacjarozwoju@kul.pl  

- oraz w przypadku osoby poniżej 16 r.ż. przesłanie przed terminem zajęć, pisemnej zgody 

rodzica/opiekuna prawnego  

2. Maksymalnie na dwa dni przed terminem zajęć, zgłoszony uczestnik może zrezygnować                               

z uczestnictwa w projekcie, informując mailowo Organizatora. 

3. Jeśli zgłoszony uczeń zrezygnuje z zajęć bez uprzedniego powiadomienia Organizatorów, szkoła 

do której uczeń uczęszcza, zostanie wykluczona z możliwości udziału w kolejnych realizowanych 

przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II projektach. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

do niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego – opiekun,  deklarując udział w warsztatach 

ponosi pełną odpowiedzialność za urazy, szkody materialne i niematerialne wynikłe w związku z jego 

uczestnictwem w zajęciach. 

3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody, czy też uszczerbek 

na zdrowiu, jakie mogą powstać w związku z uczestnictwem w warsztatach przez Uczestnika, 

zarówno wobec Uczestnika jak i osób trzecich. Odpowiedzialność ta obciąża w całości Uczestnika, 

a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego – opiekuna. 
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4. W kwestiach spornych głos decydujący i ostateczny leży po stronie Organizatora. 

5. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z udzieleniem zgody na bezpłatne nagrywanie, 

fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zdjęć oraz wykorzystywanie 

wizerunku uczestnika w związku z relacją przedstawiającą wydarzenie w celu publikacji na stronach 

internetowych, publikacjach pisemnych, materiałach promocyjnych Organizatorów oraz                                   

w dokumentacji projektu. Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec 

Organizatora. 

6. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, administratorem danych 

przetwarzanych w związku z organizacją zajęć w ramach ,,KUL równolatkiem Niepodległej – retro 

warsztaty dla młodzieży” jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin, numer telefonu: 81 445 32 35). Dane osobowe 

uczestników warsztatów przetwarzane będą w związku z organizacją warsztatów oraz w celach 

statystycznych i marketingowych i nie będą udostępniane innym podmiotom. Uczestnik, 

a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego – opiekun prawny, posiada prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie organizatorowi warsztatów danych osobowych jest 

dobrowolne. 

7. Dokonanie zgłoszenia na warsztaty  jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się 

z zapisami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie 

poinformuje wszystkie osoby zainteresowane oraz umieści informacje na stronie internetowej 

www.fundacjarozwoju.kul.pl  
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