
 

 

 Regulamin uczestnictwa w  wyjeździe studyjnym 

 z elementami warsztatu refleksyjnego 

Termin: 07-08.02.2019 

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy „ZACISZE” 

Krzyżanowice Średnie 13, 28-400 Pińczów. 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Wyjazd studyjny z elementami warsztatu refleksyjnego organizowany jest przez Lokalną Grupę 

Działania PONIDZIE zwana, dalej LGD do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego 

„ZACISZE” w dniach 07-08.02.2019 

2. Celem wyjazdu jest przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego zgodnie z „Wytycznymi nr 5/3/2017 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na                                   

lata 2014-2020” 

II. Zasady zgłaszania uczestnictwa w wyjeździe: 

1. Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe składają Formularz zgłoszeniowy ( załącznik nr 1 do 

Regulaminu) do 30.01.2019 roku do godziny 15:00 w dowolnej formie: 

a) osobiście/ listownie ( decyduje data wpływu) pod wskazany adres 

Lokalna Grupa Działania  PONIDZIE 

ul. Słabska 13, 

28-400 Pińczów 

b) mailem: biuro@lgdponidzie.pl 

c) faxem 41/357-73-47 

III. Kryteria oraz sposób oceny Formularzy 

1.  W wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby spełniające poniższe wymagania: 

2. W pierwszej kolejności na wyjazd będą rekrutowani: 

a) pracownicy biura LGD, 

b) członkowie Zarządu, Komisji rewizyjnej i Rady LGD (wskazany udział przedstawicieli 

wszystkich sektorów) 

c) przedstawiciel ŚBRR odpowiedzialny za PROW i RLKS 

d) przedstawiciele JST z terenu LGD, 

e) przedstawiciele organizacji członkowskich i innych LGD, 

f) mieszkańcy obszaru ( beneficjenci działań LGD),  

3. Do udziału w wyjeździe zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 osób, lista uczestników 

zostanie opublikowana na stronie internetowej LGD PONIDZIE 31.01.2019 roku wraz z lista 

rezerwową. 
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IV Uczestnictwo w wyjeździe: 

1. Osoby znajdujące się na liście uczestników zobowiązane są: 

a) Stawić się w miejscu i terminie, wskazanym przez LGD w Programie wyjazdu ( załącznik nr 2 do 

Regulaminu) 

2. Zakwaterowana i wyżywienia zapewnia dla każdego uczestnika LGD PONIDZIE. 

V. Sposób informowania o uczestnictwie w wyjeździe 

1.  Informacja o wyjeździe wraz z regulaminem zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD 

www.lgdponidzie.pl  

2. Wstępna lista uczestników wraz z lista rezerwową zostanie opublikowana na stronie 

www.lgdponidzie.pl 31.01.2019 roku. 

3. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych na wyjazd zostanie umieszczona na stronie 

www.lgdponidzie.pl 01.02.2019 roku. 

http://www.lgdponidzie.pl/
http://www.lgdponidzie.pl/
http://www.lgdponidzie.pl/

