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 Regulamin uczestnictwa w projekcie Akademia Lejdis 
 

1. Projekt „Akademia Lejdis” jest realizowany przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział 

Regionalny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Kursowego z siedzibą w Kłodzku przy ul. Wojska 

Polskiego 14. Jest projektem współfinansowanym ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miejskiej 

Kłodzko. 

2. Celem głównym projektu jest zorganizowanie ośmiu sobotnich warsztatów rozwojowych dla 
dziewcząt w przedziale wiekowym 9-14 lat. Warsztaty odbywają się w wybrane soboty w terminach 
od 06.04.2019 do 30.07. 2019 w godzinach od 11 do 14.45.  

3. Za uczestnika projektu uznaje się osobę, która wypełniła i złożyła zgodę rodzica lub opiekuna 

prawnego na udział dziecka w warsztatach.   

4. Miejscem realizacji zadania jest siedziba Centrum Kształcenia Kursowego Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej w Kłodzku. Jest ona wyposażona w przestronne sale dydaktyczne, pracownię 

komputerową i toalety i znajduje się w łatwo dostępnym miejscu w centrum Kłodzka przy ulicy 

Wojska Polskiego 14. Warsztat taneczny odbędzie się w sali gimnastycznej w budynku kłodzkiego 

basenu.  

5. Szczegółowy wykaz terminów znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce 

„Akademia Lejdis”. 

6. Realizator Projektu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu, Centrum 

Kształcenia Kursowego w Kłodzku zapewnia uczestnikowi projektu:  

-możliwość uczestniczenia w 40 godz. warsztatów prowadzonych przez specjalistów w 

prezentowanych dziedzinach; 

-wodę mineralną w trakcie trwania warsztatów;  

 -dyplom ukończenia warsztatów oraz zdjęcie z uczestnictwa  

6. Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w co najmniej 60% zaplanowanych w 

projekcie zajęć. W sytuacjach losowych dopuszcza się mniejszą liczbę godzin uczestnictwa.  
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7.   PROGRAM ZAJĘĆ:  

1.„Gracja” – poznanie podstawowych kroków tanecznych, trening wyprostowanej 

sylwetki, rytmu i pewnego siebie kroku oraz gracji w poruszaniu się.  

2. Gra terenowa – integracyjna gra, podczas której uczestniczki przetrenują swoją 

orientację w terenie, umiejętność czytania mapy oraz umiejętności współpracy w 

grupie.   

3. Pierwsza pomoc – praktyczny warsztat z udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

4. „Super dziewczyna pisze własnego bloga” – warsztat pisarski, który odbędzie się w 

pracowni komputerowej i będzie inspiracją dla tworzenia własnego bloga na temat 

zgodny z zainteresowaniami i talentami uczestniczek. 

5. „Fit girl” – spotkanie z dietetyczką, podczas którego uczestniczki dowiedzą się o 

zasadach zdrowego odżywiania się. 

6. „Moja własna biżuteria” - warsztat tworzenia własnej biżuterii.  

7. „Ladies Team” – zajęcia z podstaw komunikacji interpersonalnej i coachingu. W 

programie: lepsze poznanie siebie, odkrywanie własnych talentów, poznanie zasad 

pozytywnej komunikacji, budowanie zespołu.   Poznajemy się i rozmawiamy o swoich 

zainteresowaniach, marzeniach i planach, odkrywamy własne talenty i predyspozycje.   

8. ”Francja-elegancja”- zajęcia z podstaw stylizacji i wizażu, czyli: co do nas pasuje, w 

czym dobrze wyglądamy, jakie są typy urody, jak dobierać kolorystykę. W 

przygotowanych stylizacjach zrobimy pamiątkową sesję zdjęciową. 

 

Kłodzko, 14 marca 2019       
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