
REGULAMIN 

 

 

I ORGANIZATOR WARSZTATÓW 

 

Organizatorem warsztatów pisania ikon jest Urząd Miejski w Woźnikach. 

 

II CEL WARSZTATÓW 

 

Celem jest promowanie życia w trzeźwości poprzez udział w warsztatach pisania ikon -  warsztatach 

umiejętności społecznych wraz z elementami integracji społecznej i duchowości. 

 

III WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W warsztatach mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Woźniki, którzy ukończyli 18 lat. Osoby 

młodsze mogą uczestniczyć w warsztatach po wyrażeniu zgody przez osobę prowadzącą warsztaty.  

Pierwszeństwo mają osoby borykające się z problemem uzależnień, osoby współuzależnione oraz 

takie, które do tej pory nie brały udziału w warsztatach pisania ikon finansowanych ze środków 

przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.   

2. Uczestnictwo w warsztatach jest dobrowolne. 

3. W celu pokrycia kosztów zakupu materiałów koniecznych do wykonania ikony, uczestnicy 

warsztatów zobowiązują się do wpłaty kwoty 160,00 zł (słownie: stosześćdziesiątzłotych 0/100),    w 

gotówce w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka  Kultury w Woźnikach w terminie do     20.06.2019 r., 

po uprzednim potwierdzeniu przez organizatora zakwalifikowania się do udziału w warsztatach.     

4. Pozostałe wymagane materiały pomocnicze, uczestnik warsztatów jest zobowiązany zapewnić 

sobie we własnym zakresie. Listę wymaganych materiałów uczestnik otrzyma na spotkaniu 

organizacyjnym. 

5. Jeden uczestnik może wykonać tylko jedną ikonę. 

6. Wykonane prace zostaną wystawione przez okres do trzech tygodni podczas zorganizowanej 

wystawy w Galerii Kultury w Woźnikach, a następnie staną się własnością uczestnika warsztatów. 

 

IV TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ 

 

1. Zgłoszenie udziału w warsztatach można przesyłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Woźnikach, ul. Górna 5, 42-289 Woźniki, bądź elektronicznie na adres email: 

ochra.wozniki@gmail.com. Zgłoszeń można również dokonywać telefonicznie w godzinach od 

14:00 do 20:00 pod nr tel. 34 3573037 oraz osobiście w M-GOK w Woźnikach. Termin dokonywania 

zgłoszeń upływa 15 czerwca 2019 r. 

2. Termin, o którym mowa w pkt 1 jest ostateczny.   

 

 

V KONTAKT 

 

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w 

Woźnikach oraz  na stronach internetowych: www.mgokwozniki.com oraz www.wozniki.pl 

 

Osoba odpowiedzialna: pani Lucyna Dyrdzik 

 

 

 

 

mailto:ochra.wozniki@gmail.com
http://www.wozniki.pl/


 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

1. Osoby biorące udział w warsztatach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

warsztatów swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 

roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm). 

2.  Biorąc udział w warsztatach, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach ! 
 

 

 


