
 

REGULAMIN 

naboru uczestników operacji 

„Innowacyjne usługi w agroturystyce – dobre praktyki” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji 

uczestników operacji „„Innowacyjne usługi w agroturystyce – dobre praktyki”” 

2. Operacja organizowana jest przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Szepietowie.   

3. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie SIR. 

4. Celem operacji jest przedstawienie dobrych praktyk, innowacyjnych rozwiązań 

wprowadzonych do gospodarstwa agroturystycznego, aby poszerzyć ofertę 

wypoczynku dla turystów i osiągnąć wyższy dochód.  

5. Operacja składa się z wizyt w dwóch obiektach/gospodarstwach oferujących usługi 

agroturystyczne w województwie podlaskim. 

 

Warunki udziału 

1. Warunkiem ubiegania się o  udział w przedsięwzięciu jest przesłanie  lub doręczenie 

własnoręcznie podpisanej i dokładnie wypełnionej karty uczestnictwa  (wraz z 

uzasadnieniem uczestnictwa, tzn opisem doświadczenia w tematyce organizowanego 

wyjazdu studyjnego): 

a.  na adres: 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,  

Szepietowo Wawrzyńce 64,  

18-210 Szepietowo 

b. dopuszcza się zgłoszenie poprzez wysłanie na e-mail: jczarkowska@odr-

szepietowo.pl  wypełnionej i zeskanowanej karty, której oryginał należy 

dostarczyć w późniejszym terminie.   

2. Karta uczestnictwa dostępna jest w siedzibie PODR oraz na stronie internetowej 

organizatora. 

3. Termin składania kart uczestnictwa upływa 21 sierpnia 2019 roku o godz. 12.00. 

4. Karty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane 

5. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału zostaną poinformowani telefonicznie. 

 

 

mailto:jczarkowska@odr-szepietowo.pl
mailto:jczarkowska@odr-szepietowo.pl


 

Warunki wyboru uczestników 

1. Do udziału w operacji zostanie zakwalifikowanych 20 uczestników z województwa 

podlaskiego, w tym doradcy rolniczy. 

2. Do uczestnictwa mogą być zakwalifikowani mieszkańcy obszarów wiejskich 

województwa podlaskiego, którzy: 

a. prowadzą działalność agroturystyczną; 

b. planują założyć i prowadzić działalność agroturystyczną; 

c. są zainteresowani tematyką agroturystyki;  

d. są doradcami propagującymi zakładanie i rozwój agroturystyki; 

e. są przedstawicielami instytucji wspierających promocję i rozwój turystyki 

wiejskiej, w tym agroturystyki; 

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. 

 

 

 

 

 


