
REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

„Kultura bliska i .. daleka? – polsko-słowackie plenery etnograficzne” 

Nr PL-SK /TAT/IPP/III/91 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

1. Regulamin określa zasady rekrutacji  do projektu „Kultura bliska i  ..  daleka? – polsko-

słowackie  plenery  etnograficzne”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem 

Euroregionu „Tatry” ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska - 

Republika Słowacka 2007-2013

2. Celem projektu jest integracja lokalnych społeczności po stronie polskiej i słowackiej oraz 

sprzyjanie  rozwojowi  społecznemu  i  turystycznemu  regionu  przygranicznego  poprzez 

wykorzystanie  jego  zasobów  kulturowych  i  turystycznych.  Podstawowym  założeniem 

projektu jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy, co przyczyni się pośrednio do 

znoszenia  barier  mentalnych,  językowych,  nieznajomości  kultury i  zwyczajów pogranicza 

polsko - słowackiego. 

3.  Bezpośrednimi  grupami  docelowymi  projektu  są:  artyści  ludowi,  członkowie  zespołów 

folklorystycznych,  pracownicy  samorządowi  gmin  partnerskich  działający  w  dziedzinie 

kultury.

4.  W  projekcie  może  wziąć  udział  mieszkaniec  Gminy  Korzenna  lub  mieszkaniec  Obec 

Raslavice należący do co najmniej jednej grupy wymienionej w pkt.3.

5. Do projektu zrekrutowanych zostanie:

- 5 artystów ludowych z Gminy Korzenna i 5 artystów ludowych z Obec Raslavice na 

każdy z 5 plenerów etnograficznych, przy czym każdy z artystów może uczestniczyć 

w każdym z plenerów, ale prezentując inne produkty regionalne (rękodzielnicze) 

- członkowie zespołów folklorystycznych z Gminy Korzenna i Obec Raslavice, przy 

czym w I, II i III plenerze etnograficznym wystąpią każdorazowo 3 zespoły ze strony 

polskiej  i  2  zespoły  ze  strony  słowackiej,  natomiast  w  IV  i  V plenerze  wystąpią 
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każdorazowo 2 zespoły ze strony polskiej i 3 zespoły ze strony słowackiej. Zespoły 

mają możliwość występu w więcej niż jednym plenerze, ale prezentując inny repertuar

-  przedstawiciele   pracowników  samorządowych  gmin  partnerskich  działający  w 

dziedzinie  kultury,  którzy  nawiążą  kontakty  międzynarodowe,  wymienią 

doświadczenia, zapoznają się z kulturą i tradycjami regionu partnera. 

6. Łącznie w każdym z 5 plenerów etnograficznych weźmie udział 50 osób ze strony polskiej  

i 50 osób ze strony słowackiej.  

7. Osoby chcące wziąć udział w projekcie wypełniają deklarację uczestnictwa, stanowiącą 

załącznik nr 1 do regulaminu. W przypadku zespołów zgłoszenia dokonuje kierownik zespołu 

wraz z podpisanymi deklaracjami wszystkich członków zespołu, którzy wyrazili chęć udziału 

w projekcie. 

8. Udział w projekcie jest bezpłatny.

9.  Rekrutacja  zostanie  przeprowadzona  każdorazowo  przed  5  plenerami  etnograficznymi 

odbywającymi się comiesięcznie od maja do września 2013 r. 

10. Rekrutacja każdorazowo będzie prowadzona aż do wyczerpania miejsc. O przyjęciu do 

projektu decydują kryteria formalne wymienione w pkt. 3-5 oraz kolejność zgłoszeń.

11. Ze zakwalifikowanymi do projektu artystami ludowymi oraz zespołami podpisane zostaną 

umowy o dzieło na wykonanie pokazów oraz występów w czasie plenerów etnograficznych.  

12. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Realizator projektu.

13. O możliwości uczestnictwa w projekcie potencjalni Beneficjenci powiadomieni zostaną 

poprzez:  stronę  www  Realizatora  projektu  i  partnera,  plakaty,  informację  bezpośrednią 

dostępną w biurze Realizatora i partnera projektu, w miarę możliwości poprzez lokalne media 

drukowane i elektroniczne.

14. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www Realizatora projektu.

15. Deklaracje należy składać w biurze realizatora projektu tj. Centrum Kultury w Korzennej, 

33-322 Korzenna 342, tel. 18 440 64 70, http://www.korzenna.pl/kultura/centrum-kultury-w-

korzennej,  e-mail:  ckkorzenna@interia.pl oraz  z  biurze  partnera  projektu  Obec Raslavice, 

Hlawna 154, 086 41 Raslavice, tel. 42 1544792222, e-mail: obec@raslavice.sk.
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