
REGULAMIN                                                                                                                                                  

WARSZTATÓW TAŃCA LUDOWEGO w ramach projektu pn. 

FolkGeneracja 6.0 Tańcem przez życie! Bezpłatne warsztaty tańca ludowego dla osób w wieku 

powyżej 60 roku życia z Gminy Legnickie Pole. 

Legnickie Pole, Marzec - Czerwiec 2023 

 

§1                                                                                                                                                                  

ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem wydarzenia jest: Dolnośląskie Towarzystwo na Rzecz Kultury Ludowej;               

adres: Plac Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole.  

2. Partnerami wydarzenia są: Gmina Legnickie Pole, adres: Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1,              

59-241 Legnickie Pole; oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu,                                

adres: Plac Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole.                                             

§2                                                                                                                                                                                

SPONSOR GŁÓWNY 

1. Sponsorem głównym wydarzenia jest: Fundacja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.                

z siedzibą w Legnicy. 

§3                                                                                                                                                                                    

TERMIN i MIEJSCE WYDARZENIA 

1. Termin wydarzenia: marzec - czerwiec 2023r.  

2. Miejsce wydarzenia: 59-241 Legnickie Pole, Benedyktynów 7 (sala bankietowa). 

§4                                                                                                                                                                                          

CEL WYDARZENIA 

1. Promocja i edukacja polskiej kultury ludowej. 

2. Walka z wykluczeniem społecznym, aktywizacja, integracja - środowiska senioralnego                  

Gminy Legnickie Pole.  

§5                                                                                                                                                                            

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestniczenia jest: 

a) brak przeciwwskazań medycznych do aktywnego udziału w wydarzeniu; 

b) ukończenie 60 roku życia (uczestnikami mogą być osoby, które do dnia 14 marca 2023r. ukończą               

60 rok życia);  

c) zamieszkiwanie na terenie Gminy Legnickie Pole;  

d) wpis na listę uczestników prowadzoną przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu; 

e) pisemna akceptacja niniejszego regulaminu (podpis załącznika nr 1).  



§6                                                                                                                                                             

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW 

1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób uczestniczących w warsztatach. 

Uczestnicy uczestniczą w warsztatach na własną odpowiedzialność.  

2. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiekolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą 

występować w związku z obecnością na wydarzeniu pn. ,,FolkGeneracja 6.0 Tańcem przez życie! 

Bezpłatne warsztaty tańca ludowego dla osób w wieku powyżej 60 roku życia z Gminy Legnickie 

Pole’’ w okresie - marzec-czerwiec 2023r. - w związku z tym w interesie Uczestnika                               

jest ubezpieczenie się od w/w następstw w dostępnych na terenie Polski Towarzystwach 

Ubezpieczeniowych.  

§7                                                                                                                                                                      

PRAWA DO WIZERUNKU 

1. Uczestnicy warsztatów udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku 

utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych, telewizyjnych i nagrań wideo w związku             

z udziałem w warsztatach mających na celu dokumentowanie i promowanie wydarzenia. 

2. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykonywanie zdjęć i nagrań                        

oraz ich rozpowszechnianie przez osoby trzecie będące uczestnikami wydarzenia. 

§8                                                                                                                                                                           

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość korygowania czasu trwania wydarzenia. 

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

 


