REGULAMIN
naboru uczestników operacji
„Ekologiczny chów bydła mięsnego nie jest trudny”
realizowanej w dniu 16 listopada 2018 roku

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji
uczestników operacji „Ekologiczny chów bydła mięsnego nie jest trudny”.
2. Operacja organizowana jest przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie.
3. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4. Celem realizacji operacji jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych
z ekologicznym chowem bydła mięsnego w regionie województwa podlaskiego.
Seminarium będzie dobrą okazją do nawiązywania bezpośrednich kontaktów
pomiędzy rolnikami, doradcami oraz przedstawicielami świata nauki.
Warunki udziału
1. Warunkiem ubiegania się o udział w przedsięwzięciu jest przesłanie lub doręczenie
własnoręcznie podpisanej karty uczestnictwa ( może być skan).
2. Karta uczestnictwa dostępna jest w siedzibie PODR w Szepietowie oraz na stronie
internetowej organizatora.
3. Termin składania kart uczestnictwa upływa 9 listopada 2018 roku o godz. 15.30.
4. Karty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału zostaną poinformowani telefonicznie.
Warunki wyboru uczestników
1. Do udziału w operacji zostanie zakwalifikowanych 30 uczestników z województwa
podlaskiego, w tym doradcy rolniczy.
2. Do uczestnictwa mogą być zakwalifikowani:
a. rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, zainteresowani tematyką
ekologicznego chowu bydła mięsnego,
b. doradcy propagujący tematykę chowu bydła mięsnego ekologicznego.

3. Wyboru uczestników operacji na podstawie kart zgłoszenia dokona Komisja powołana
przez Dyrektora PODR.
4. Zgłoszenia ocenione pozytywnie przez Komisję zostaną zamieszczone na liście
uczestników.
5. W przypadku wpływu większej ilości zgłoszeń, zostanie utworzona lista rezerwowa.
6. W przypadku rezygnacji z wyjazdu osób zakwalifikowanych, udział wezmą kolejne
osoby z listy rezerwowej.
7. Decyzje Komisji są ostateczne.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowane
przez siebie w trakcie uczestnictwa w przedsięwzięciu straty oraz szkody wyrządzone
osobom trzecim.
2. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w przedsięwzięciu w pełni akceptują
postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie,
decyzje co do rozstrzygnięć podejmują Organizatorzy przedsięwzięcia.

