
REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 
pn. „Kulturalny Budzik”

na realizację komiksu o legendach i historii Strzelina.

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Kulturalny Budzik” na 
realizację komiksu o legendach i historii Strzelina. 

2. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana 
Twardowskiego w Strzelinie: ul. Grahama Bella 3a, 57-100 Strzelin. Kontakt: tel. 071-39-
20-281 lub e-mail: bpdyrektor@strzelin.pl

3. Projekt finansowany jest w ramach BLISKO, instrumentu wykonawczego NPRCz 2.0. 
realizowanego w ramach Kierunku interwencji 4.1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0. na lata 2021-2025

4. Organizatorem rekrutacji oraz podmiotem odpowiedzialnym za realizację komiksu jest 
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie.

5. Projekt realizowany jest od października 2021 roku do października 2022 roku

6. Realizacja komiksu odbywa się w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. 
ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie.

7. Każda osoba (w przypadku osób niepełnoletnich także przedstawiciel ustawowy -  rodzic 
lub opiekun prawny) przed zgłoszeniem chęci uczestnictwa w Projekcie powinna zapoznać 
się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

§2 

UCZESTNICY PROJEKTU

1. Uczestnikami Projektu realizującymi komiks o legendach i historii Strzelina są uczniowie 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy ukończyli 12 lat, wykazujący zdolności 
plastyczne i/lub pisarskie. 

2. Wyjątek stanowią uczniowie, którzy nie ukończyli 12 r.ż., ale posiadają szczególne, 
ponadprzeciętne zdolności plastyczne i/lub pisarskie, potwierdzone przez nauczyciela 
plastyki i/lub języka polskiego i zostaną zakwalifikowane w trakcie rekrutacji.

3. Uczestnicy Projektu wezmą udział w warsztatach przygotowujących do realizacji komiksu 
oraz w samej jego realizacji pod okiem wykwalifikowanego rysownika i scenarzysty 
komiksów.



§3 
ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczniowie spełniający podane wymagania (w przypadku osób niepełnoletnich 
przedstawiciel ustawowy - rodzic lub opiekun prawny) zgłaszają chęć uczestnictwa w 
Projekcie w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego
w Strzelinie, w wyznaczonym terminie: 22 września – 10 października 2021 roku.

2. Kwalifikacja do grup realizujących projekt odbywa się na zasadzie rekrutacji. Osoba, która 
chce wziąć udział w projekcie jako ilustrator zobowiązana jest dostarczyć do biblioteki 3 
własne prace w dowolnej technice malarskiej (szkic, akwarele itp.), które zostaną ocenione 
przez komisję rekrutacyjną. Osoba,  która chce wziąć udział w projekcie jako scenarzysta, 
zobowiązana jest dostarczyć próbkę własnego tekstu (opowiadania, historii).

3. Uczniowie, którzy nie ukończyli 12 r.ż, posiadający ponadprzeciętne zdolności plastyczne i/
lub pisarskie zobowiązani są przedstawić opinię nauczyciela języka polskiego i/lub plastyki 
wraz z 3 własnymi pracami plastycznymi lub próbkę własnego tekstu opowiadania.

4. O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje Koordynator, który tworzy listę uczestników na 
podstawie oceny przedstawionych prac plastycznych i tekstów.

5. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczniowie zostaną poinformowani listownie lub
telefonicznie.

6. Lista nazwisk osób zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona na stronie 
internetowej biblioteki i w social mediach.

7. Po zakwalifikowaniu do projektu, uczniowie mają obowiązek uczestnictwa w realizowanych
warsztatach i spotkaniach w pełnym wymiarze ich czasu.

8. Liczba uczestników jest ograniczona. W przypadku braku wolnych miejsc zostanie 
utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestników z listy prawo do 
uczestnictwa w Projekcie będą miały osoby z listy rezerwowej, według kolejności na tej 
liście.

§4 
OPIS DZIAŁAŃ I METODY REALIZACJI

1. Projekt zakłada realizację komiksu o legendach i historii Strzelina. 

2. Uczniowie wezmą udział w wycieczce po Strzelinie, spotkaniach i warsztatach z 
ilustratorem oraz scenarzystą, które będą odbywać się do czerwca 2022 roku.

3. Uczniowie otrzymają wszystkie potrzebne do realizacji zadania materiały.

4. Rezultatem spotkań i warsztatów będzie wydany komiks z legendami o Strzelinie.



§5 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga poinformowania Koordynatora. 
Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie składa uczeń (w przypadku osób 
niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy - rodzic lub opiekun prawny), w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. Rezygnacja jest skuteczna, jeżeli oświadczenie, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym zostanie doręczone Koordynatorowi osobiście lub pozostawione 
w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w 
Strzelinie, na co najmniej dwa dni przed dniem rozpoczęcia spotkań.

2. W miejsce ucznia, który złożył rezygnację z uczestnictwa w Projekcie wstępuje pierwsza 
osoba z listy rezerwowej, a w razie braku takiej możliwości kolejna osoba z listy 
rezerwowej.

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Warunkiem udziału w Projekcie jest zawarcie umowy o udział w Projekcie z Miejską i 
Gminną Biblioteką Publiczną im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie oraz wypełnienie 
dokumentów: kwestionariusza osobowego, oświadczenia Uczestnika Projektu, deklaracji 
uczestnictwa, oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na wykorzystanie swojego 
wizerunku polegającego na wykonywaniu zdjęć podczas działań prowadzonych w ramach 
Projektu oraz umieszczania ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także 
zgody na użycie w komiksie rysunków i tekstów stworzonych przez uczestnika.

2. W przypadku osób niepełnoletnich umowę wraz z załącznikami podpisuje przedstawiciel 
ustawowy (rodzic/opiekun prawny), który ponosi prawną odpowiedzialność za realizację 
zobowiązań wynikających z umowy. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

a) punktualnego i regularnego uczestnictwa w spotkaniach i warsztatach zgodnie z 
harmonogramem, potwierdzonego podpisem na liście obecności, 

b) przestrzegania niniejszego regulaminu,
c) przestrzegania regulaminów wewnętrznych, ustalonego porządku pracy i przepisów 

przeciwpożarowych oraz zasad BHP obowiązujących w Miejskiej i Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie,

d) udziału w ankietach ewaluacyjnych wykonywanych na potrzeby monitoringu Projektu.
e) Dojazdu na warsztaty i spotkania we własnym zakresie.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2021 r. i obowiązuje przez cały okres 
realizacji Projektu. 



2. Aktualna treść Regulaminu znajduje się w siedzibie  Miejskiej i Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie.

3. Realizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie bądź wprowadzenia
dodatkowych postanowień.

4. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać w siedzibie  Miejskiej i Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie. 

5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem oraz sytuacjach spornych w oparciu o przepisy prawa 
powszechnego oraz wewnętrzne regulacje Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. 
Jana Twardowskiego w Strzelinie.

6. Realizator zastrzega sobie rezygnację z projektu z przyczyn losowych lub takich, które 
uniemożliwią realizację projektu w pełnym wymiarze.


