
 

 

REGULAMIN 

§ 1 Definicje: 

Archiwista Społeczny – osoba mieszkająca na terenie gminy Michałowice nie dłużej niż 15 lat, której 

udział w projekcie polega na uczestnictwie w warsztatach z archiwistyki społecznej oraz pozyskiwaniu 

archiwaliów (wspomnień, fotografii, dokumentów osobistych); 

Organizator – Stowarzyszenie Instytut Strumiłły z siedzibą w Michałowicach, Książniczki 42, 32-091, 

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000474239; 

Projekt – Michałowickie Archiwum Społeczne; 

Świadek Historii – osoba w wieku powyżej 65 lat, urodzona i/lub zamieszkała na terenie gminy 

Michałowice od minimum 50 lat, której udział w projekcie polega na udostępnianiu archiwaliów 

(wspomnień, fotografii, dokumentów osobistych). 

§ 2 Postanowienia ogólne: 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Michałowickie Archiwum Społeczne w roli 

Archiwisty Społecznego. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga koordynator 

projektu. 

§ 3 Informacje o projekcie: 

Organizatorem projektu Michałowickie Archiwum Społeczne realizowanego w okresie od 01.05.2015 

r. do 31.12.2015 r. na terenie gminy Michałowice i dofinansowanego ze środków Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich jest Stowarzyszenie Instytut Strumiłły. Główny cel projektu stanowi 

zaangażowanie członków społeczności lokalnej w ochronę i promocję michałowickiego dziedzictwa 

kulturowego poprzez włączenie ich w prace nad tworzeniem zasobu cyfrowego archiwum tradycji 

lokalnej w oparciu o metody i techniki stosowane w obszarze archiwistyki społecznej. 

 

 



§ 4 Uczestnictwo w projekcie: 

1. Uczestnikiem projektu w roli Archiwisty Społecznego może zostać osoba mieszkająca na terenie 

gminy Michałowice nie dłużej niż 15 lat. 

2. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych (mniej niż 10 osób) dopuszcza się uczestnictwo w 

projekcie osób mieszkających na terenie gminy dłużej niż 15 lat. 

3. Uczestnictwo w projekcie w roli Archiwisty Społecznego polega na: 

 bezpłatnym udziale w warsztatach (5h) z archiwistyki społecznej, które odbędą się 

01.08.2015 r. w nowej siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice (Plac Piłsudskiego 2) 

w Michałowicach; 

 rekrutacji dwóch osób spełaniających kryteria Świadków Historii z pomocą Organizatora; 

 zarejestrowaniu wspomnień dwóch Świadków Historii zgodnie z procedurą omówioną na 

warsztatach; 

 pozyskaniu archiwalnych materiałów wizualnych od dwóch Świadków Historii zgodnie  

z procedurą omówioną na warsztatach; 

 przekazaniu Organizatorowi archiwaliów pozyskanych w trakcie spotkań ze Świadkami 

Historii. 

§ 5 Rekrutacja: 

1. Procedura rekrutacyjna trwająca od 15.06.2015 r. do 26.07.2015 r. lub do wyczerpania limitu 

miejsc (10 osób) obejmuje prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego 

dostępnego na stronie projektu blog.michas.org.pl. 

2. O udziale w projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych oraz kolejność zgłoszeń. 

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby mieszkające na terenie gminy Michałowice nie dłużej 

niż 15 lat. 

3. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie drogą 

telefoniczną lub mailową. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane pisemnie 

poinformować Organizatora o ewentualnej rezygnacji najpóźniej na 2 dni przed terminem 

rozpoczęcia warsztatów, o których mowa w par. 4. pkt. 3. niniejszego regulaminu. W przypadku nie 

poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w projekcie, osoba zakwalifikowana zobowiązuje 

się ponieść 100% kosztów związanych z jej uczestnictwem w warsztatach (165 zł). 



4. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa (5 osób). W momencie 

rezygnacji z udziału w projekcie osoby zakwalifikowanej, osoba z listy rezerwowej ma prawo wstąpić 

na miejsce osoby rezygnującej z udziału w projekcie, zgodnie z kolejnością pozostawania na liście 

rezerwowej. 

§ 6 Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji warsztatów, o czym 

poinformuje uczestników drogą telefoniczną lub mailową z 3-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym poinformuje na stronie 

internetowej projektu blog.michas.org.pl. 

3. Organizator zobowiązuje się do wyposażenia uczestników projektu we wszystkie urządzenia i 

materiały niezbędne do prawidłowego wywiązania się z zadań wynikających z pełnienia roli 

Archiwisty Społecznego wymienionych w par. 4. pkt 3. niniejszego regulaminu. 

4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do wywiązania się z zadań wynikających z pełnienia roli 

Archiwisty Społecznego wymienionych w par. 4. pkt 3. niniejszego regulaminu. 

5. Uczestnik projektu wyraża zgodę na udział w badaniu kwestionariuszowym stanowiącym element 

ewaluacji projektu. 

 


