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     UNIA EUROPEJSKA 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

      

REGULAMIN REKRUTACYJNY  

Wyjazdu Studyjnego Lokalnej Organizacji Turystycznej “LOT nad Bugiem” 

 pn. “Produkt lokalny szansą na rozwój Podlasia Nadbużańskiego” 

§ 1  

Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w wyjeździe studyjnym pn. 

“Produkt lokalny szansą na rozwój Podlasia Nadbużańskiego”. 

2. Wyjazd studyjny pn. “Produkt lokalny szansą na rozwój Podlasia Nadbużańskiego” 

zwany w dalszej części wyjazdem, organizowany jest przez Lokalną Organizację 

Turystyczną “LOT nad Bugiem”, zwaną dalej Organizatorem, partnera Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021.  

3. W wyjeździe studyjnym mogą wziąć udział osoby bądź podmioty zajmujące się 

produkcją bądź promocją produktów lokalnych (w tym przedsiębiorcy, organizacje 

samorządowe), samorządowcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, 

ośrodków kultury.   

4. Liczba uczestników wyjazdu jest ograniczona do 15 osób. Uczestnikami wyjazdu mogą 

być osoby dorosłe, pochodzące z województwa podlaskiego - minimum 10 osób, oraz 

mazowieckiego - maksymalnie 8 osób. Minimum 9 osób z grupy docelowej będą 

stanowiły osoby do 35 roku życia pochodzące z terenów wiejskich.  

5. Wyjazd studyjny odbędzie się w terminie od 6 do 9 października 2020 roku.  

6. Celem wyjazdu jest nawiązanie współpracy partnerskiej w zakresie małego 

przetwórstwa i produktu lokalnego wśród przedstawicieli reprezentujących trzy 

sektory mieszkańców Podlasia Nadbużańskiego. Ponadto, wyjazd ma na celu 

popularyzację dobrych praktyk w zakresie rozwoju Podlasia Nadbużańskiego, ze 
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szczególnym uwzględnieniem produktu lokalnego jako szansy na rozwój regionu. 

 

§ 2 

Rekrutacja 

1. Nabór uczestników wyjazdu studyjnego prowadzony będzie na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie. 

2. W celu uczestnictwa w wyjeździe należy wypełnić udostępniony formularz 

zgłoszeniowy i dostarczyć go do 14 września 2020 roku, poprzez przesłanie skanu 

wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail 

lotnadbugiem@gmail.com lub przesłanie pocztą wypełnionego i podpisanego 

formularza zgłoszeniowego na adres Organizatora - Lokalna Organizacja Turystyczna 

“LOT nad Bugiem”, ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki.  

3. Formularz zgłoszeniowy udostępniony zostanie na stronie internetowej Organizatora 

-lotnadbugiem.pl, na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

podlaskie.ksow.pl oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia “Lokalna Grupa 

Działania - Tygiel Doliny Bugu” - tygieldolinybugu.pl, Miejsko - Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Drohiczynie - mgops-drohiczyn.idl.pl, Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Drohiczynie – kultura-drohiczyn.pl 

4. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację wszystkich 

postanowień Regulaminu rekrutacyjnego.  

5. Zgłoszenia, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji i podpisów, nie 

będą brane pod uwagę.  

6. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w wyjeździe decyduje spełnienie warunków 

uczestnictwa zawartych w § 1 pkt 3 - 4 niniejszego Regulaminu oraz kolejność 

zgłoszeń.  

7. Przy weryfikacji czy zgłoszenie zostało złożone w terminie, liczy się data wpływu 

poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy bądź 

korespondencyjny.  

8. Po zakończeniu terminu przesyłania zgłoszeń zostanie sporządzona listę podstawową 

i rezerwową uczestników wyjazdu. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa 

w wyjeździe zostaną poinformowane telefonicznie bądź e-mailowo. 
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§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy osoby zgłaszające się spełniają 

warunki określone w niniejszym regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym 

celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, 

podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. 

Niestosowanie się do niniejszego regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, 

jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe 

wykluczenie danej osoby z procesu rekrutacji i uprawnia Organizatora do odmowy 

zakwalifikowania do wyjazdu oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie 

ewentualnego prawa do uczestnictwa w wyjeździe bądź do jakichkolwiek innych 

roszczeń w stosunku do Organizatora.  

2. Poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego kandydaci wyrażają 

zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych podanych  

w formularzu zgłoszeniowym, w celu realizacji operacji pn. “Produkt lokalny szansą 

na rozwój Podlasia Nadbużańskiego”. Administratorem danych osobowych jest 

Lokalna Organizacja Turystyczna “LOT nad Bugiem”, ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 

Sarnaki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane dla 

uczestnictwa w wyjeździe. Uczestnicy wyjazdu mają prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia, prawo to może być wykonywane 

poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres 

Organizatora.  

3. Zgłaszając swój udział w wyjeździe uczestnik podporządkowuje się postanowieniom 

niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.  

4. W związku z trwającym stanem pandemii wirusa SARS-CoV-2 i obowiązującymi z tego 

względu przepisami, Organizator zobowiązuje uczestników do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny oraz stosowania się do zaleceń mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom wyjazdu studyjnego. 
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