
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„PLATFORMA WSPÓŁPRACY SEKTORA SPOŁECZNEGO” 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wizycie studyjnej projektu „Platforma współpracy 

sektora społecznego”  w ramach LSR na lata 2014-2020,  przedsięwzięcie 1.3.3 „Aktywna 

przestrzeń – budowanie więzi i współpracy sektora społecznego”. Poddziałanie  

19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 

2. Projekt realizowany jest przez Czarnkowsko – Trzcianecką Lokalną Grupę Działania. 

3. Celem projektu jest:  zbudowanie platformy współpracy – partnerstwa w obszarze działań 

sektora społecznego z wykorzystaniem zasobów lokalnych poprzez nawiązanie współpracy  

i wypracowanie innowacyjnych instrumentów poprawiających wdrażanie inicjatyw z zakresu 

rozwoju obszarów wiejskich. 

4. Wizyta studyjna zostanie zorganizowana w dniach od 5.10.2019 r. do 8.10.2019 r. 

 

                           §2 

                    Warunki uczestnictwa 

 

1. Projekt kierowany jest do mieszkańców całego powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego 

obejmującego obszar 8 gmin.  

2. Grupę docelową będą stanowiły osoby zaangażowane w działalność społeczną – 

aktywizacyjną (członkowie organizacji pozarządowych, rad sołeckich, działacze lokalni ze 

szczególnym uwzględnieniem osób młodych). 

3. Do uczestnictwa w wizycie studyjnej zaproszeni są ludzie zaangażowani w życie społeczne, aby 

pokazać im dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej oraz zachęcić do działań w zakresie 

produktów turystycznych, ich promocji oraz sprzedaży, celem wzmocnienia ich więzi z 

miejscem zamieszkania. 

4. Planowana potencjalna liczba uczestników wynosi  45 osób. 

5. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i dostarczyć do Biura LGD deklarację 

uczestnictwa, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz zgodna na 

przetwarzanie danych osobowych. 

6. O wyborze uczestników decyduje Organizator. 

7. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy defoworyzowanej tj. przede 

wszystkim kobiety (50%), oraz osoby młode. 

8. O wyborze będzie decydowała  kolejność złożenia deklaracji uczestnictwa. 

9. Deklarację uczestnictwa można składać w terminie do 30 września 2019 r. do godz. 15:00. 



 

10. Projekt ma charakter niekomercyjny i jest ogólnodostępny. 

 

                         §3 

                             Prawa i obowiązki uczestników Projektu 

 

1. W ramach organizowanej wizyty studyjnej Uczestnik uprawniony jest do bezpłatnego 

przejazdu na trasie z Czarnkowa do miejsc wizyty studyjnej na terenie Bieszczad oraz  

z powrotem, jak również do nieodpłatnego zakwaterowania i wyżywienia. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 

 uczestnictwa w wizycie studyjnej  zgodnie z jej programem ustalonym przez Organizatora; 

 wypełnienia ankiety ewaluacyjnej; 

 potwierdzenia swojej obecności poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście 

obecności; 

 punktualnego i regularnego uczestnictwa w spotkaniach podczas wizyty studyjnej; 

 uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów BHP w czasie 

trwania wyjazdu studyjnego oraz podczas przejazdów autokarem, a w trakcie wizyt  

w instytucjach goszczących oraz miejscu zakwaterowania Uczestnik zobowiązany jest 

również przestrzegać wszelkich regulaminów wewnętrznych obiektów; 

 Uczestnik ma obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu wraz z jego 

późniejszymi ewentualnymi zmianami. 

3. O wszelkich nieprawidłowościach, objawach chorobowych itp., które wystąpią w czasie 

trwania wizyty studyjnej należy niezwłocznie poinformować Organizatora. 

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie skutki złożenia nieprawdziwych lub 

niepełnych oświadczeń i dokumentów w celu zakwalifikowania do udziału w wizycie studyjnej, 

jak również skutki naruszenia Regulaminu. 

 

                        §4 

                              Prawa i obowiązki Organizatora 

 

1. W ramach wizyty studyjnej Organizator zapewnia Uczestnikom bezpłatny transport z miejsca 

zbiórki do miejsca odbywania wizyty studyjnej, jak również w drodze powrotnej. 

2. W ramach wizyty studyjnej Organizator zapewnia Uczestnikom bezpłatne wyżywienie  

w postaci śniadań i obiadokolacji oraz nocleg w zorganizowanym miejscu. 

3. Organizator zapewnia Uczestnikom przez cały czas trwania wizyty studyjnej ubezpieczenie 

NNW . 

4. W razie wyrządzenia szkód przez któregokolwiek z Uczestników, Organizator ma prawo 

dochodzenia odszkodowania na pokrycie kosztów zniszczeń. 

5. W razie rażących naruszeń przez Uczestnika postanowień Regulaminu podczas wizyty 

studyjnej, Organizator ma prawo do wystąpienia o zwrot poniesionych kosztów udziału 

Uczestnika w wizycie studyjnej. 

 

                                                          §5 

                                              Dane osobowe 

 



 

1. W związku z przystąpieniem do Projektu Kandydaci oraz Uczestnicy wyrażają zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych podanych w Deklaracji uczestnictwa w celu 

przeprowadzenia rekrutacji oraz podania do publicznej wiadomości danych Kandydatów  

na potrzeby listy rezerwowej oraz danych Uczestników  na potrzeby listy podstawowej,  

a także w celach związanych z realizacją, ewaluacją i sprawozdawczością Projektu.  

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. Organizator dba o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Kandydatów  

i Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (RODO). 

4. Dane osobowe Kandydatów oraz Uczestników mogą zostać udostępnione innym podmiotom 

wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji i sprawozdawczości  

w ramach Projektu. 

 

                       §6 

                                          Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2019r.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, 

warunków realizacji lub dokumentów programowych Projektu. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wyłączne decyzje podejmuje Organizator. 

5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.  

 

 


