Regulamin warsztatów arteterapii organizowanych przez Fundacje Ładne Historie
Warsztaty realizowane są w ramach projektu ODETCHNIJ Z KULTURĄ dofinansowanego
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

ze środków

I. Postanowienia ogólne
1. Projekt Odetchnij z kulturą! realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Kultury
Dziedzictwa Narodowego i Sportu KULTURA DOSTĘPNA, jest zadaniem tworzonym przez
Fundacje Ładne Historie z siedzibą w Świdnicy przy ul. Długiej 33, zwaną dalej Fundacją
2. Regulamin dotyczy organizacji warsztatów arteterapii odbywających się w miesiącach od
września do października 2021 roku.
3. Fundacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści postanowień zawartych w niniejszym
Regulaminie. Ewentualne zmiany w Regulaminie zostaną podane do publicznej wiadomości na
stronie internetowej: ladnehistorie.pl
4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i sposobu realizacji programu w
związku z epidemią COVID-19 i wynikającymi z tego ograniczeniami w działalności fundacji.
II. Cel warsztatów
1. Celem warsztatów jest:
- zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów w ofercie kulturalnej,
- wykorzystanie elementów kultury i sztuki jako formy terapii,
- wypracowanie rozwiązań i cennych wskazówek dla organizatorów życia kulturalnego, zain
teresowanych tematyką dostępności,
- uzupełnienie oferty kulturalnej i artystycznej regionu Dolnego Śląska o działania skierowane
do osób niepełnosprawnych i ich rodzin
III. Organizacja warsztatów
1. Warsztaty odbywać się będą w Świdnicy w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej, przy
ulicy Pileckiego 3.
2. Obiekt w którym odbywać się będą warsztaty jest przestrzenią w pełni dostosowaną do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
3. Udział w warsztatach jest dla jego uczestników, rodziców i opiekunów jest bezpłatny.
4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w warsztatach najpóźniej na 24 godziny przed
ich rozpoczęciem.

IV. Uczestnicy
1. Uczestnikami warsztatów będą osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi

i
intelektualnymi oraz ich rodzice lub opiekunowie, zamieszkujący na terenie Dolnego
Śląska.
2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w warsztatach tylko w przypadku kiedy w
równoległym warsztacie bierze udział ich rodzic lub opiekun.
3. Każdorazowo do udziału w jednym warsztacie arteterapii zapraszamy grupę
maksymalnie 10 uczestników.
4. Każdorazowo do udziału w jednym warsztacie filmoterapii (odbywającym się
równolegle do warsztatu arteterapii) dla rodziców/opiekunów zapraszamy grupę max. 15 20 osobową.
V. Nabór do udziału w projekcie
1. Zgłoszenia do udziału w warsztatach – nabór uczestników odbywać się będzie za

pośrednictwem aktywnego formularza elektronicznego dostępnego na stronie
www.ladnehistorie.pl
2. Zgłoszenia możliwe będą również poprzez wiadomość na adres mailowy Fundacji lub
przez wiadomość na portalu Facebook.
3. By umożliwić jak największą dostępność do oferty naszych warsztatów będzie także
możliwość zapisania się telefonicznie lub przez pozostawienie wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego w dogodnym, ustalonym wcześniej miejscu.
4. Zgłoszenia uczestnika dokonuje osoba pełnoletnia będąca jego rodzicem lub opiekunem
5. Warunkiem poprawności zgłoszenia jest:
- akceptacja regulaminu warsztatów,
- wyrażenie zgody na publikacje wizerunku
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
- wypełnienie, wysłanie lub dostarczenie zgłoszenia najpóźniej na 12 godzin przed
terminem warsztatów na które dokonano zapisu
VI. Terminy warsztatów
1. Cykl warsztatów w ramach projektu trwać będzie w okresie od 09.09.2021 do

21.10.2021
2. Warsztaty rozpoczynają się w dniu 9 września 2021 roku i odbywać się będą co
tydzień w każdy czwartek.
3. Warsztaty arteterapii odbywać się będą w następujących terminach:
- 9 września, 16 września, 23 września, 30 września
- 7 października, 14 października, 21 października
4. Wszystkie warsztaty odbywać się będą w godzinach od 18:00 do 20:00
5. Dodatkowo po cyklu warsztatów arteterapii odbędą się wspólne warsztaty

muzykoterapii, w dniach: 28.10 i 04.11. w tych samych godzinach.

VII. Dane osobowe
1. Osoby, które zgłosiły chęć udziału w warsztatach i zostały zapisane, wyrażają zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby promocji projektu Odetchnij z kulturą!
2. Informacja na temat administratora danych osobowych, celu ich przetwarzania, odbiorców
danych oraz praw, które w związku z tym przysługują znajduje się na stronie
https://ladnehistorie.pl/odetchnij-z-kultura/ oraz w osobnym dokumencie, który będzie
przesyłany mailem do wglądu i udostępniany do podpisu w czasie warsztatów.
VIII. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy:
 Regulaminu Programu KULTURA DOSTĘPNA, którego organizatorem jest MKDNiS
dostępnego na stronie: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/kultura-dostepna4
 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Kodeksu
Cywilnego.

