
                                                                              

Projekt ,,Artystyczny Świat Amazonek” w ramach, którego są organizowane Plenery realizowany jest 
dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie p.n. „Artystyczny Świat Amazonek” 

1. Uczestnikami projektu mogą być tylko Amazonki – członkinie  Klubów Amazonek 

zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” lub na forach internetowych: 

Amazonki.net i klubie internetowym – Amazonka. 

2. W projekcie mogą wziąć udział tylko osoby posiadające aktualne orzeczenie o 

niepełnosprawności.  

3. Jedna osoba może uczestniczyć w plenerach tylko raz w roku ( czyli jeden raz w danym 

projekcie ). 

4. Można wziąć udział w rekrutacji tylko na jeden plener ( nie ma np. możliwości 

zarezerwowania sobie miejsca na innym plenerze w mniej dogodnym terminie jeśli nie 

dostaniemy się na początkowo wybrany najbardziej nam odpowiadający ). 

5. Jednym z podstawowych warunków  zakwalifikowania uczestnika do projektu jest 

zakończony proces leczenia i stabilny stan zdrowia. 

6. Każdy uczestnik deklarujący udział w projekcie, czyni to na własną odpowiedzialność, 

będąc w pełni świadomym swego aktualnego stanu zdrowia oraz działań realizowanych 

w projekcie. 

7. Podczas warsztatów każdy z Uczestników wykona prace i wyrazi zgodę na oddanie 

dwóch z nich Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki”, zrzekając się tym samym praw do 

nich. Pracę wybierze prowadzący zajęcia. FSA ma prawo przeznaczy dochód ze 

sprzedaży prac na swoją działalność statutową . 

8. Koszt dojazdu do Poznania Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

9. Każdy Uczestnik zobowiązany jest pokryć koszty uczestnictwa w projekcie w kwocie 

120 zł, które wpłaca na konto Federacji Stowarzyszeń  ,,Amazonki” o numerze:  22 

1090 1362 0000 0000 3656 4130    z dopiskiem ,,Plener-miejscowość pleneru-termin 

pleneru- imię i nazwisko Uczestnika” nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się 

pleneru. 

10. Niedokonanie wpłaty w terminie, o którym mowa w punkcie 9. powoduje skreślenie z 

listy zakwalifikowanych. 

11. Zgłoszenia trzeba dokonywać  na adres: rekrutacja@amazonki.poznan.pl, w których 

muszą się znajdować pełne dane  (imię, nazwisko, adres zamieszkania, województwo, 

pesel, stopień niepełnosprawności) . 

12. Uczestniczki muszą brać udział we wspólnych warsztatach tzn. nie mogą odłączać się 

od grupy z wyjątkiem sytuacji zdrowotnych, które zmuszają do przerwania zajęć. 

13. Udział w projekcie oznacza akceptację powyższego regulaminu.  

14. Niespełnienie warunków regulaminu spowoduje obciążenie uczestnika pełnymi 

kosztami pobytu oraz uczestnictwa w zajęciach.  
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