
 

REGULAMIN 

naboru uczestników operacji 

Zielarskie Podlasie "Z tradycją w przyszłość" 

Postanowienia ogólne 

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

uczestników operacji Zielarskie Podlasie "Z tradycją w przyszłość" 

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 Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności na 
obszarach wiejskich. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich 

5. Operacja składa się warsztatów i szkoleń dla osób zainteresowanych uprawą i przetwórstwem 

ziół.  

 

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 organizowanych warsztatów zielarskich): 

a.  na adres: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 

15-102 Białystok (3 piętro) 

b. dopuszcza się zgłoszenie poprzez wysłanie na e-mail: wsangar@odr-szepietowo.pl 

wypełnionej i zeskanowanej karty, której oryginał należy dostarczyć w późniejszym 

terminie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów.   

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

organizatora. 

3. Termin składania kart uczestnictwa upływa 04.10. 2019 roku o godz. 15.00. 

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 16 uczestników z województwa podlaskiego. 

2. Do uczestnictwa mogą być zakwalifikowani: 

a. mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy i doradcy rolni, zainteresowani zdobywaniem i 

poszerzaniem wiedzy na temat uprawy i przetwórstwa ziół. 
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3. W przypadku wpływu większej ilości zgłoszeń niż liczba miejsc, zostanie utworzona lista 

rezerwowa. O kolejności decyduje data zgłoszenia. 

4. W przypadku rezygnacji z warsztatów osób zakwalifikowanych, udział wezmą kolejne osoby z 

listy rezerwowej. 

 

     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. 

 

 

 

 

 

 


