
              

 

                                                                                                 

                            
                                                                                                                                                                                       
      REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE   „ŻEGLARSKIE WARSZTATY SZTUK PIĘKNYCH”

18-31.2013R 
1.Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w projektach jest: 
a. ukończenie 18 lat; 
b. posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności jeśli kandydat jest osobą z 
niepełnosprawnościami. 
c. rzetelne wypełnienie literami drukowanymi dokumentów zgłoszeniowych podpisanie ich i 
wysłanie listem poleconym na adres korespondencyjny 
Organizatora, 
d. dołączenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności 
e. wpłata zwrotnej kaucji gwarancyjnej na podane niżej konto 
f. przesłanie pocztą dokumentów z pozycji b, c, d, e, 
Regionalna Sekcja Mazowiecka Polskiego 
Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych, 
Stanica WOPR w Otwocku ,ul. Moniuszki 24,11 -500 Giżycko 
g. po potwierdzeniu przez Organizatora, zakwalifikowania się do udziału w 
projekcie natychmiastowe wpłacenie kaucji w wysokości 250 zł na konto 

Regionalna Sekcja Mazowiecka Polskiego 
Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych, 
Stanica WOPR w Otwocku 
Bank Zachodni WBK S.A.1 Odział w Giżycku 
Nr. konta 41 1500 1298 1212 9005 7935 0000. 

Kaucja będzie zwrócona do rąk uczestnika w dniu zakończenia Warsztatów. 
W przypadku nie stawienia się uczestnika , lub usunięcia z nich na podstawie 
punktu 11 niniejszego regulaminu wpłacona kaucja przepada. 

h. Uczestnik na własny koszt przybywa do Międzynarodowego Centrum 
Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku ul. Moniuszki 24, do godz. 12.00 w dniu rozpoczęcia 
projektu; wyjazd do godz. 1.00 w dniu następnym po zakończeniu projektu. 

4. Uczestnik musi posiadać: 
a. odzież zimowa i przeciwdeszczową; 
b. obuwie o miękkiej podeszwie 
c. nakrycie głowy chroniące przed opadami atmosferycznymi 
d. niezbędny zapas leków na czas trwania projektu 

5. Przełożonym całego składu osobowego projektu jest Koordynator 
6. Uczestnicy zorganizowani są w wachty, których skład ustala Koordynator. 
7. Przełożonym wachty jest sternik/instruktor. 
8. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udziału we wszystkich zajęciach programowych oraz 
wykonywania poleceń Koordynatora i kadry. 
9. Uczestnicy projektu mogą wybrać trzyosobową Radę. Rada jest ciałem społecznym, 
reprezentującym interesy uczestników projektu  wobec Koordynatora. 
10. Uczestnicy projektu zobowiązani są do postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami 
kultury, etyki i etykiety żeglarskiej 
11. Picie alkoholu i napojów alkoholowych oraz uzywanie inny środków odurzających w czasie 
trwania projektu jest kategorycznie zabronione i skutkuje wydaleniem z projektu, co automatycznie 
wiąże się z obowiązkiem zwrotu pełnych kosztów udziału w projekcie. 
12. Autorzy prac powstałych na warsztatach zrzekają się praw autorskich do tych prac.  Powstałe na 
warsztatach prace przechodzą na własność Organizatora
13. Skargi, życzenia i zażalenia uczestnicy składają do Koordynatora za pośrednictwem Rady. 
14. Prawo interpretacji Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 
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