
      

 

  

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

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW WYJAZDU 

STUDYJNEGO 
 

w ramach projektu 

„Winogrodnictwo szansą na rozwój lubuskich wsi” 
 

§ 1 

Definicje 
 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  
 

1) projekt - Projekt „Winogrodnictwo szansą na rozwój lubuskich wsi”;  

2) kandydat - osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie na wyjazd studyjny do trzech 

malowniczych winnic na terenie województwa lubuskiego na podstawie niniejszego 

Regulaminu;  

3) organizatorzy wyjazdu studyjnego: Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior-LGD,  

4) kierownik Projektu - osoba koordynująca realizację projektu; 

5) Biuro projektu - siedziba biura Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior - LGD, 

ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko; 

6) strona internetowa projektu – www.klj.org.pl 
 

§ 2 

Postanowienia Ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w wyjeździe studyjnym po trzech 

winnicach województwa lubuskiego organizowanym w ramach projektu 

„Winogrodnictwo szansą na rozwój lubuskich wsi”. 

2. Wyjazd odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. 

3. Uczestnikami wyjazdu mogą być osoby dorosłe zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego na terytorium RP, pochodzące z województwa lubuskiego, zainteresowane 

tematyką enoturystyki i uprawą winorośli, wyłonione w procesie rekrutacji. Łącznie 

w wyjeździe będzie mogło wziąć udział 40 osób.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wyjazdu lub jego odwołania 

w sytuacjach, na które nie ma wpływu (klęska żywiołowa, strajk itp. okoliczności 

związanie z działaniem sił wyższych).  

5. Do rekrutacji na wyjazd studyjny zapraszamy przedstawicieli małych winnic oraz osoby 

zainteresowane tematyką enoturystyki i uprawą winorośli. 
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§ 3 

Cel i organizacja wyjazdu 
 

1. Celem wyjazdu studyjnego po trzech winnicach województwa lubuskiego, jest 

poszerzenie wiedzy uczestników projektu oraz poznanie dobrych praktyk i inicjatyw 

podejmowanych przez znane Winnice Lubuskie dla zwiększenia swojej oferty 

turystyczno-rekreacyjnej. 

2. Każdy uczestnik zakwalifikowany na szkolenie otrzyma wsparcie w postaci: 

a) zapewnienie udziału w działaniach objętych programem wizyty studyjnej 

b) transport, wyżywienie, ubezpieczenie 

3. Uczestnik zakwalifikowany na wyjazd studyjny po trzech winnicach woj. lubuskiego 

zobowiązany jest potwierdzić swój udział w terminie do 18 września 2018 r. 

4. W uzasadnionych sytuacjach losowych, Uczestnik może zgłosić rezygnację z wyjazdu, 

nie później jednak niż do 18 września 2018 r. 

 

§ 4 

Nabór uczestników wyjazdu studyjnego pn. „Winogrodnictwo szansą 

na rozwój lubuskich wsi” i ocena zgłoszeń 
 

1. Nabór uczestników wyjazdu studyjnego po trzech winnicach woj. lubuskiego 

prowadzony będzie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe studyjnym po trzech winnicach woj. 

lubuskiego należy wypełnić kartę zgłoszeniową stanowiącą zał. nr 1 do Regulaminu 

oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - zał. nr 2 do 

Regulaminu. 

3. Wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych 

osobowych należy dostarczyć do siedziby biura Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior-

LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko 

4. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 września 2018 r. 

5. Zgłoszenia złożone po terminie wskazanym w pkt. 4 § 4 nie będą podlegały ocenie. 

6. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, Organizator wskaże 40 uczestników 

wyjazdu studyjnego po winnicach woj. lubuskiego. 

7. O wyborze osób będących uczestnikami wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

§ 5 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników wyjazdu studyjnego po trzech 

winnicach woj. lubuskiego jest Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - LGD z siedzibą 

w Siedlisku, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko wpisane do KRS pod numerem 

0000309067, NIP 9252064582, REGON 080285747. 

2. W związku z prowadzeniem naboru do udziału w wyjeździe studyjnym po trzech 

winnicach woj. lubuskiego, zbierane będą od uczestników następujące ich dane 

osobowe: imię i nazwisko, PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail,). 
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3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane 

osobowe wyłącznie w celu organizacji wizyty studyjnej po trzech winnicach woj. 

lubuskiego. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich 

poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez uczestników jest 

dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji i wyjeździe. 

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do 

należytego przeprowadzenia wyjazdu studyjnego po trzech winnicach woj. lubuskiego. 

Po upływie tego okresu dane osobowe uczestników zostaną usunięte. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin rekrutacji na wyjazd studyjny po trzech winnicach woj. lubuskiego wchodzi 

w życie z dniem jego ogłoszenia. 

2. Złożenie Zgłoszenia do udziału w wyjeździe studyjnym po trzech winnicach woj. 

lubuskiego jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem oraz stanowi akceptację jego postanowień. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiana 

Regulaminu każdorazowo zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.klj.org.pl 

4. W przypadkach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują 

przepisy prawa polskiego. 

 


