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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Projekt pn. II Muzyczne Warsztaty Jazzowe w Rudnikach  współfinansowany ze środków 

Unii  Europejskiej w ramach osi IV LEADER 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 

      

II  Muzyczne Warsztaty  Jazzowe  w  Rudnikach 

 

R E G U L A M I N 
 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem  i realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury,  

Sportu i Rekreacji w Rudnikach 

CELE 

Celem warsztatów jest: 

1. Doskonalenie umiejętności muzycznych, integracja, wymiana doświadczeń  

   muzycznych , aktywne i kreatywne wypełnienie wolnego czasu młodzieży 

2. Promocja i  rozszerzenie oferty kulturalnej obszaru LGD Górna Prosna  

3. Rozwój życia społeczno-kulturalnego i podtrzymywanie wielokulturowej  

    tożsamości. Aktywacja i integracja mieszkańców poprzez muzykę  

4. Wpływ na rozwój turystyki. 

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA 

 Projekt skierowany jest do osób uzdolnionych muzycznie, zainteresowanych 

rozwojem swoich umiejętności gry na instrumentach klawiszowych i dętych oraz 

poszerzeniem swoich horyzontów w zakresie muzyki jazzowej i  improwizacji. 

 

1. W warsztatach mogą uczestniczyć muzycy z gmin objętych strategią działania 

     LGD Górna Prosna / Rudniki, Radłów, Praszka, Olesno, Gorzów Śl., Byczyna/ 

2.Warsztaty są bezpłatne. 

3. Maksymalna ilość uczestników - 20 osób.  

4. Rekrutacja na podstawie kolejności zgłoszeń odbywa się do 29 marca 2013r.   

5.  Dokładnie wypełnione Karty zgłoszeń należy dostarczyć  w w/w terminie 

    do siedziby Organizatora na adres:      GOKSiR w Rudnikach 

               ul. Okólna 2,  46-325 Rudniki   

                                                                  tel. 34/3595068,   

                                                                  e- mail : kultura.rudniki@wp.pl 

6.   Czas i  miejsce  

                                                                 12- 13 kwietnia 2013r  

w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach  

          ul. Okólna 2 , 46-325 Rudniki 
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7. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu. 

8. Organizator nie zapewnia instrumentów muzycznych. 

9.  Szczegółowy  program warsztatów uczestnicy otrzymają po potwierdzeniu  

      udziału w projekcie. 

 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 

1. Uczestnik jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w warsztatach 

     muzycznych 

2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach 

potwierdzając swoją obecność czytelnym podpisem na specjalnie przygotowanej przez 

Organizatora liście obecności  

3. Uczestnik warsztatów zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa  w finale 

projektu, który obejmuje zaprezentowanie rezultatów warsztatów. 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE  

1. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator 

 2. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją  

     niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnik przystępujący do projektu wyraża zgodę na przetwarzanie  

   danych osobowych przez Organizatorów projektu. 

4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez   

     organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 


