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Regulamin rekrutacji uczestników na wizyty studyjne do Krakowa  

przedsięwzięcie Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej  

 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału w dwóch dwudniowych wizytach studyjnych 

 do Krakowa.  

2. Wizyty studyjne organizowane są przez Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania 

„Żywiecki Raj” z siedzibą w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6 w ramach przedsięwzięcia 

Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej.  Wyjazdy współfinansowane są ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020”.  

3. Celem wizyt studyjnych jest przybliżenie założeń i praktycznych rozwiązań Open Easy 

Economy, w szczególności FIRMY-IDEI pod kątem promowania  jej wartości i wdrażania na 

obszarach wiejskich. 

§ 2 

1. W wizycie studyjnej mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce 

zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD „Żywiecki Raj” tj. gminy Czernichów, 

Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, 

Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka. 

2. Udział w wyjazdach studyjnych jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. W ramach projektu 

przewidziane są dwie wizyty studyjne, w których weźmie udział łącznie  50 uczestników (po 25 osób 

na każdy wyjazd).  

3. Termin pierwszej wizyty studyjnej przypada na dni 19-20 listopada 2018, termin kolejnej 

wizyty przypada 29-30 marca 2019r.  

4. W ramach każdej z wizyt studyjnych Organizator zapewnia uczestnikowi wizyty: 

- transport (przejazd z Żywca do Krakowa i z powrotem),  

- wyżywienie (obiady, kolację, przerwy kawowe), 

- uroczystą kolację inauguracyjną wraz z wydarzeniem kulturalnym, 

- nocleg (hotel *** wraz ze śniadaniem), 

- wykłady, case study, 

- warsztat design- thinking, 

- materiały szkoleniowe, 

- ubezpieczenie. 
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§ 3 

1. Rekrutacja uczestników na drugą wizytę studyjną (tj. przypadającą  

na 29-30 marca 2019r.) odbywa się w dniach od 26 lutego do 15 marca 2019r. do godz. 12:00. 

Program wizyty studyjnej stanowi zał. nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Zgłoszenia na wyjazd studyjny należy dokonać w podanym terminie poprzez formularz 

zgłoszeniowy zamieszczony na www.zywieckiraj.pl stanowiącym zał. nr 2 do Regulaminu. 

3. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację wszystkich 

postanowień Regulaminu rekrutacyjnego. Skan/czytelne zdjęcie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego należy przesłać na adres biuro@zywieckiraj.pl. Zgłoszenia, które nie zawierają 

wszystkich wymaganych informacji, nie będą brane pod uwagę. 

4. O zakwalifikowaniu do udziału w wizycie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo 

udziału mają członkowie Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”, osoby z grup defaworyzowanych 

określone w LSR LGD „Żywiecki Raj” (tj. - osoby po 50 roku życia, - osoby młode do 30 roku życia,  

- osoby niepełnosprawne, - kobiety wchodzące/powracające na rynek pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem/wychowaniem dziecka) oraz osoby nie biorące udziału w wyjeździe listopadowym. 

 

5. Po zakończeniu terminu przesyłania zgłoszeń Organizator sporządza listę podstawową 

i rezerwową uczestników wyjazdu. 

6. Osoby wyłonione do udziału w wizycie zostaną poinformowane telefonicznie/email. 

 

§ 4 

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, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru 

telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu lub do odpowiednich przepisów 

prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje 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 wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnicy wyrażają zgodę  

i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych. Administratorem danych 

osobowych jest Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”.  Dane osobowe są 

zbierane w celach rejestracji uczestników wydarzeń oraz monitorowania ilości uczestników biorących 

w nich udział, a także dla celów rozliczenia się z podmiotami, z którymi podpisano umowę o 

przyznanie pomocy. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu projektu. 

Uczestnicy wyjazdu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania  
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mailto:biuro@zywieckiraj.pl


 

                                                    

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

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. Zgłaszający oświadcza również, że jego stan 

zdrowia pozwala na uczestnictwo w wyjeździe zgodnie z programem. 

4. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia procesu rekrutacji 

do wyjazdu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 

5. Niniejszy regulamin wizyty studyjnej jest dostępny na www.zywieckiraj.pl oraz do wglądu  

w siedzibie Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad rekrutacji, w tym treści niniejszego 

regulaminu w trakcie trwania rekrutacji. 

http://www.zywieckiraj.pl/

