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REGULAMIN UCZESTNICTWAWWARSZTATACH EKO-ARTYSTYCZNYCH
„KOLOROWA LOKOMOTYWA NA ZIELONYM SZLAKU”

Lipiec-sierpień 2017

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.

Głównym organizatorem projektu jest Łódzki Dom Kultury. Partnerem organizacyjnym jest
Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.

Terminy:

21 lipca – warsztaty w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi

27 lipca – warsztat folklorystyczny w BOK „Na Żubardzkiej”

28 lipca – wycieczka i warsztaty ekologiczne w Parku Bolimowskim

25 sierpnia – warsztat folklorystyczny w BOK „Lutnia”

28 sierpnia – warsztaty w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi

29 sierpnia – wycieczka i warsztaty ekologiczne w Parku Bolimowskim

OPIS PROJEKTU
Zadaniem projektu jest połączenie warsztatów artystycznych z praktycznymi zadaniami
ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Działania warsztatowe mają za zadanie
edukować i pobudzić w młodych ludziach potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony
środowiska, wykształcić postawy proekologiczne, obudzić w odbiorcach indywidualną
odpowiedzialność za stan środowiska. W oparciu o kształtowaną świadomość ekologiczną
uczestnicy zostaną ukierunkowani na obudzenie talentów i pasji w działaniach artystycznych
inspirowanych przyrodą regionu. Dodatkowo projekt ukierunkowany jest na promocję
walorów przyrodniczych regionu na teranie 7 Parków Krajobrazowych Województwa
Łódzkiego. Odbiorcy projektu edukowani będą z tradycji, potencjału i możliwości jakie płyną
z materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu łódzkiego bazującego na
plonach ziemi. Tworzone artefakty artystyczne będą stricte ekologiczne, warsztaty
realizowane bowiem będą przede wszystkim poprzez zużycie materiałów naturalnych oraz
wtórnych.

Ponadto uczestnicy będą brać udział w 3 konkursach tematycznych, które podsumowane
zostaną na wystawie finałowej w Łódzkim Domu Kultury:

1. Konkurs fotograficzny pn. „Natura oczami dziecka”.
2. Konkurs plastyczny pn. „Przyroda wokół nas”.
3. Konkurs sztuki ludowej i rękodzieła pn. „Sztuka bliska naturze”

http://ldk.lodz.pl/informacje-o-konkursach-w-ramach-kolorowej-lokomotywy-2015.aspx
http://ldk.lodz.pl/informacje-o-konkursach-w-ramach-kolorowej-lokomotywy-2015.aspx
http://ldk.lodz.pl/informacje-o-konkursach-w-ramach-kolorowej-lokomotywy-2015.aspx
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Informacje:
Bałucki Ośrodek Kultury RONDO, ul. Limanowskiego 166, tel. 42 653 36 45
Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14, tel. 42 652 62 27
Bałucki Ośrodek Kultury NA ŻUBARDZKIEJ, ul. Żubardzka 3, tel. 42 651 67 47

ZASADY UCZESTNICTWA

1.Zajęcia odbywają się na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, placówek
Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej” i Bałuckiego Ośrodka Kultury „Lutnia” w
Łodzi oraz w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi.

2.W zajęciach mogą wziąć udział dzieci w wieku 7-12 lat, które wcześniej zostaną zapisane
na listę przez swoich rodziców/opiekunów.

3.Warsztaty organizowane są nieodpłatnie.

4.Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia do projektu ŁDK
oraz karty uczestnika warsztatów BOK.

5. Uczestnik może wziąć udział w jednej edycji warsztatów, lipcowej lub sierpniowej. W
ramach każdej edycji można brać udział w dowolnej ilości warsztatów.

6. W uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zapisów potwierdzonych złożeniem karty
zgłoszenia.

7. O ewentualnej rezygnacji z udziału w projekcie (przed jego rozpoczęciem) prosimy
powiadomić niezwłocznie z uwagi na ograniczoną ilość miejsc.

8.Rezygnacja z udziału w kolejnym dniu warsztatów następuje w formie pisma złożonego
Organizatorowi zawierającego oświadczenie o rezygnacji z w/w zajęć.

9.Warsztaty odbywają się przedłożonego programu warsztatów. Obowiązują wcześniejsze
godziny zbiórek, zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

10.W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się zmiany w programie warsztatów o czym
rodzice /opiekunowie zostaną powiadomieni niezwłocznie.

11.Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z miejsca
zbiórki.

12.Warsztaty odbywają się pod nadzorem osób prowadzących zajęcia oraz opieką
wychowawców.

13.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz
za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
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14.Uczestnik zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach oraz
stosować się do poleceń wychowawców i prowadzących.

15.Uczestnik bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać miejsca realizacji zajęć (wytyczonego
obszaru w plenerze, sali, budynku, itp.)

16.Wskazane jest aby uczestnik posiadał ze sobą drugie śniadanie, napoje, przekąski oraz (ze
względu na miejsce realizacji zajęć - las, łąka) nakrycie głowy, stosowne ubranie, pelerynę
przeciwdeszczową, obuwie odpowiednie do wędrówek pieszych. Zalecane jest również
zabezpieczenie preparatami na ukąszenia owadów oraz kleszczy.

17.Materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do przeprowadzenia warsztatów
zapewnia Łódzki Dom Kultury.

18.W przypadku wyrządzenia szkód materialnych i/ lub niematerialnych przez uczestnika
zajęć jego rodzice/opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej
szkody.

19.Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów o
zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.

20.Ubezpieczenie obejmuje dzieci tylko w godzinach zajęć i w podróży.

21.Dziecko może być odebrane jedynie przez osoby upoważnione w karcie uczestnika
warsztatów. W razie konieczności rodzice są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla
osób, które mogą odbierać dziecko i załączyć je do w/w karty .

22.Zgłoszenie dziecka do udziału w zajęciach oraz w szczególności wypełnienie karty
uczestnika warsztatów jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego regulaminu.

23.Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację i
rozpowszechnianie wizerunku dziecka /osoby pozostającej pod opieką, utrwalonego na
fotografiach wykonanych podczas udziału w projekcie. Wizerunek ten może zostać
wykorzystany w materiałach promocyjnych i reklamowych BOK oraz na stronach
internetowych Bałuckiego Ośrodka Kultury.

24.Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Bałucki Ośrodek Kultury według zasad określonych w ustawie z 1997 o Ochronie Danych
Osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

25.Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział dziecka (osoby pozostającej pod
opieką) w konkursach plastycznych organizowanych przez Łódzki Dom Kultury w ramach
projektu KOLOROWA LOKOMOTYWA.


