REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ POŁĄCZONYCH
Z WYJAZDEM STUDYJNYM nt.

"Innowacyjne rozwiązania w energetyce odnawialnej w woj. podlaskim"
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji
uczestników szkolenia połączonego z wyjazdem studyjnym do biogazowni rolniczej w Wojnach
Wawrzyńcach.
2. Szkolenia organizowane są przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Koszty związane z przedsięwzięciem finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach
pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Celem operacji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i zapoznanie się z innowacyjnymi
rozwiązaniami w regionie województwa podlaskiego oraz promocja i upowszechnianie innowacji
OZE w rolnictwie.
Warunki udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym
1. Warunkiem ubiegania się o udział w szkoleniu połączonym z wyjazdem studyjnym jest
dostarczenie (przesłanie lub

doręczenie), kompletnie wypełnionego oraz

własnoręcznie

podpisanego Formularza zgłoszeniowego.
Zgłoszenie do udziału w szkoleniu możliwe jest również przez kontakt telefoniczny. Kontakt
telefoniczny traktowany będzie jako wiążący w momencie, gdy dostarczony zostanie formularz
zgłoszeniowy.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego
działających w powiatach województwa podlaskiego lub do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie - pok. 23.

2. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać uzasadnienie ubiegania się o udział w szkoleniu.
Staranne wypełnienie opisu motywującego będzie podstawą w procesie rekrutacji.
O zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie również kolejność zgłoszeń.
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3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie (pok. 23) w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego i na stronie
internetowej www.odr.pl,
4. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do udziału w szkoleniu będą poinformowani telefonicznie
przez Organizatorów.
Zasady rekrutacji uczestników
1. Uczestnikami szkolenia będzie pierwsze 20 osób zgłoszonych na dany termin szkolenia.
Planowane jest uczestnictwo po 4 osoby z terenu funkcjonowania każdego Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego, w tym rolnicy, przedsiębiorcy i doradcy. Harmonogram szkoleń wraz z
podziałem na PZDR-y oraz terminy szkoleń zamieszczony zostanie na stronie www.odr.pl oraz na
tablicy ogłoszeniowej w każdym PZDR.
Zasady realizacji wyjazdu
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na nieodpłatne
wykorzystanie jego wizerunku w ramach działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych
przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz instytucje pośredniczące
i zarządzające.
2. Organizator pokrywa koszty związane z przejazdem, wyżywieniem oraz wizytą w biogazowi
rolniczej.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowanie przez siebie
w trakcie wyjazdu straty oraz szkody wyrządzone osobom trzecim
Postanowienia końcowe
1. Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w szkoleniu akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do
rozstrzygnięć podejmują Organizatorzy projektu.
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