REGULAMIN UCZESTNICTWA - WIZYTA STUDYJNA II
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie „Wizyta studyjna
II”. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej,
Julianów 14; 05-332 Siennica, sekretariat@lotziemiminskiej.pl, zwany dalej Organizatorem.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu Powiatu Mińskiego.
§2
CELE PROJEKTU
1. Projekt skierowany jest do przedstawicieli samorządów lokalnych, lokalnych i regionalnych
dziennikarzy, blogerów, dyrektorów szkół oraz uczniów ze szkół o profilu turystycznym.
2. Celem wizyty studyjnej jest prezentacja atrakcji turystycznych trzech gmin powiatu mińskiego:
Mrozy, Kałuszyn i Dębe Wielkie.
3. Udział w Wizycie umożliwi nawiązanie i wzmocnienie współpracy, wymiany doświadczeń w zakresie
kultury, tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz wskazanie możliwości nawiązania i rozwoju
współpracy lokalnej między podmiotami branży turystycznej, jednostkami samorządu terytorialnego
oraz lokalną społecznością.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. W projekcie uczestniczyć mogą osoby będące mieszkańcami i działające na terenie powiatu
mińskiego oraz woj. mazowieckiego. Pierwszym kryterium udziału w projekcie jest kolejność
zgłoszeń. Ponadto zarezerwowana jest jest pula 12 miejsc dla dziennikarzy i blogerów .
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
1) prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym przez
Organizatora terminie.
2) Otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia do projektu.
3. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się Uczestnikiem, któremu
przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
4. Uczestnik projektu jest zobowiązany poinformować Organizatora o rezygnacji z udziału najpóźniej na
7 dni przed terminem wyjazdu.
5. Wyjazd studyjny planowany w dniu 8 czerwca 2021 r.
6. Udział w projekcie jest nieodpłatny.
§4
PROCES REKRUTACJI
1. Rekrutacja uczestników Projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans. O
zakwalifikowaniu kandydatów do uczestnictwa w projekcie w pierwszej kolejności decydować będzie
kolejność zgłoszeń i poprawnie wypełniony formularz.
2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji będą umieszczone na stronie internetowej projektu:
www.lotziemiminskiej.pl
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3. Rekrutacja do udziału w poprzedzona będzie akcją informacyjno-promocyjnej, która polega na
informowaniu o projekcie poprzez: mailing oraz informacje umieszczone na stronie
www.lotziemiminskiej.pl
4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie projektu: www.lotziemiminskiej.pl. Formularz należy pobrać i poprawnie wypełniony
przesłać na adres biura LOT Ziemi Mińskiej, tj. Julianów 14; 05-332 Siennica, bądź dostarczyć
osobiście. Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia się do udziału w projekcie. Rekrutacja Kandydatów
będzie odbywać się w sposób ciągły, aż do wyczerpania limitu miejsc.
5. W przypadku większej ilości kandydatów, zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku
rezygnacji osoby zakwalifikowanej z udziału w projekcie, osoby z listy rezerwowej mają prawo
wstąpić na miejsce osób rezygnujących, według kolejności, na jakiej znajdują się na liście rezerwowej.
6. O wyniku postępowania rekrutacyjnego każdy kandydat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną
lub telefonicznie.
7. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w projekcie zobowiązane są do podpisania dokumentów
rekrutacyjnych, tj.:
1) Formularza zgłoszeniowego;
2) Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
wykorzystaniu wizerunku.
8. Podpisanie tych dokumentów jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w projekcie i
oznacza przystąpienie do Projektu.
§5
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się Uczestnikiem, któremu
przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnik projektu ma prawo do:
1) Udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie;
2) Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu;
3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
1) Wypełnienia i podpisania dokumentów rekrutacyjnych, o których jest mowa w § 4 pkt. 7;
2) Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji
projektu;
3) Potwierdzenia uczestnictwa poprzez złożenie podpisu na liście obecności;
4) Bieżącego informowania o zmianie danych zarówno uczestników, jak i organizacji
pozarządowych, które reprezentują przystępując do projektu.
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§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy regulamin obowiązuje do czasu zakończenia projektu, tj. do 18.07.2021 r.
Regulamin jest dostępny w Sekretariacie oraz na stronie internetowej Organizatora Projektu
www.lotziemiminskiej.pl
Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji,
szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje
niemożnością uczestnictwa w projekcie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Koordynator
projektu.
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6. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych,
warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych, o czym niezwłocznie
poinformuje na swojej stronie internetowej.
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