„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

REGULAMIN REKRUTACYJNY
Wyjazdu Studyjnego Lokalnej Organizacji Turystycznej “LOT nad Bugiem”
pn. “Szlakiem Jabłkowym - wyjazd studyjny do Austrii”
§1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w wyjeździe studyjnym pn.
“Szlakiem Jabłkowym - Wyjazd Studyjny do Austrii”.
2. Wyjazd studyjny pn. “Szlakiem Jabłkowym - Wyjazd Studyjny do Austrii”, 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 20142020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021.
3. W wyjeździe studyjnym mogą wziąć udział rolnicy bądź sadownicy specjalizujący się
w produkcji sadowniczej, osoby bądź podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców
i warzyw, przedstawiciele organizacji branżowych związanychz sadownictwem bądź
przetwórstwem,

właściciele

przedsiębiorstw,

osoby

prowadzące

działalność

gospodarczą, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.
4. Liczba uczestników wyjazdu jest ograniczona do 15 osób. Uczestnikami wyjazdu mogą
być osoby dorosłe, pochodzące z województwa mazowieckiego - minimum
8 osób, oraz podlaskiego - maksymalnie 7 osób. Co najmniej połowę grupy docelowej
będą stanowiły osoby do 35 roku życia.
5. Wyjazd studyjny odbędzie się w terminie od 20 do 23 października 2020 roku.
6. Celem wyjazdu jest poznanie dobrych praktyk dotyczących rozwoju turystyki na
terenach wiejskich

z wykorzystaniem potencjału rolniczego, sadowniczego

i warzywniczego.
§2
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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 7 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
mazowieckie.ksow.pl oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia “Lokalna Grupa
Działania - Tygiel Doliny Bugu” - tygieldolinybugu.pl i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sarnakach - biblioteka.sarnaki.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.
9. Zakwalifikowani na wyjazd uczestnicy zobowiązani się do wpłacenia zwrotnej kaucji
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w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zakwalifikowaniu do udziału
w projekcie.
10. Kaucja zwrotna jest zabezpieczeniem, iż zakwalifikowana osoba weźmie udział
w wyjeździe.
11. Kaucja przepada w całości jeżeli zakwalifikowana osoba nie weźmie udziału
w wyjeździe.
12. Kaucja zostanie zwrócona w całości w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
przez Organizatora refundacji kosztów kwalifikowalnych związanych z wyjazdem
jednakże nie później niż do 7 stycznia 2021 roku.
13. Kaucja może zostać wpłacona przez uczestnika wyjazdu bądź podmiot, który
reprezentuje - stowarzyszenie lub jednostkę samorządu terytorialnego.
14. Kaucję należy wpłacić na konto Organizatora - nr konta 22 8035 0000 1304 0019 2000
0010 do dnia 15 września. W tytule przelewu należy podać zapis “Kaucja zwrotna za
uczestnictwo w wyjeździe studyjnym do Austrii” oraz imię i nazwisko uczestnika.
§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
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i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszeniowym, w celu realizacji operacji pn. “Szlakiem jabłkowym wyjazd studyjny do Austrii”. 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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