REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
„MALOWANE KWIATY
MISTRZOWSKIE WARSZTATY Z MIROSŁAWĄ PIECHOWICZ Z KALISZA”
1. Celem warsztatów jest międzypokoleniowe przekazanie tradycji malowania tkanin zgodnie
z techniką i estetyką charakterystyczną dla nieistniejącej już Kaliskiej Spółdzielni Pracy i
Rękodzieła Artystycznego "Cepelia".
2. Warsztaty prowadzić będzie mistrzyni Mirosława Piechowicz, wieloletnia pracowniczka
Działu Malarni kaliskiej Cepelii.
1. Warsztaty odbywają się w Kaliszu co trzy tygodnie. Odbędzie się 10 spotkań warsztatowych
po 3,5 h (razem 35 h) w terminie od 1 maja do 30 listopada 2019 r.
2. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej ul. Kościuszki 12, 62800 Kalisz. Partnerem warsztatów jest Fabryka Wyrobów Runowych Runotex S.A. w Kaliszu.
2. Warsztaty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby zainteresowane kontynuowaniem tradycji
kaliskiej Cepelii zamieszkałe na terenie Kalisza i okolic.
4. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Warsztatów.
5. Rekrutacja na warsztaty trwa od 1 do 19 kwietnia 2019 r.
6. Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej. Chęć
uczestnictwa w warsztatach zgłasza się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i
przesłania go do siedziby organizatora na adres korespondencyjny: Muzeum Okręgowe Ziemi
Kaliskiej ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz lub adres poczty elektronicznej:
biuro@muzeumwkaliszu.pl.
7. W warsztatach uczestniczy 10 osób.
8. O pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego decyduje komisja w składzie: Mirosława
Piechowicz, Sylwia Kucharska (dyrektor MOZK), prof. UAM dr hab. Anna Weronika
Brzezińska (koordynatorka merytoryczna zadania). Zakwalifikowanie na warsztaty
potwierdzane jest telefonicznie bądź pocztą elektroniczną do dnia 24 kwietnia 2019 r.
9. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa
w danych warsztatach, tworzą listę rezerwową. Osoby, które znajdą się na liście rezerwowej,
są o tym informowane w sposób opisany w punkcie 8. W przypadku zwolnienia się miejsca

uczestnictwa w warsztatach przed ich rozpoczęciem, uczestnictwo proponowane jest
niezwłocznie kolejnym osobom z listy rezerwowej.
10. Organizator zapewni materiały plastyczne do realizacji warsztatów.
11. Organizator warsztatów nie zapewnia dojazdu na miejsce warsztatów lub zwrotu jego
kosztów.
12. Zakwalifikowani Uczestnicy są zobowiązani do obecności na zajęciach oraz podpisania
listy obecności w każdym dniu cyklu warsztatowego.
13. Każdemu Uczestnikowi, który ukończył warsztaty, co poświadczone jest jego podpisem na
liście, po jego ukończeniu przysługuje imienny dyplom uczestnictwa.
14. Osoba, która zakwalifikowała się do uczestnictwa w warsztatach, może z niego
zrezygnować pocztą elektroniczną w odpowiedzi na wiadomość potwierdzającą pomyślne
przejście rekrutacji, nie później jednak niż do 7 dni przed ich rozpoczęciem. W razie
telefonicznego zgłoszenia nieobecności Organizator może wymagać pisemnego potwierdzenia
rezygnacji.

