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REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW PN. „PRAKTYCZNE 

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH WE WDRAŻANIU 

INNOWACJI W EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI”. 

 

Postanowienia ogólne 

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

uczestników warsztatów w ekologicznych gospodarstwach specjalizujących się w uprawie 

ziół. 

2. Warsztaty 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 dobrych praktyk, transfer wiedzy i innowacji w zakresie 

ekologicznej produkcji, wdrażanie dobrych rozwiązań w ekologicznych gospodarstwach 

rolnych oraz zawężenie współpracy pomiędzy naukowcami, doradcami i producentami 

żywności ekologicznej. 

Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna pozwoli łatwiej i efektywniej zarządzać 

gospodarstwem oraz uczestniczyć w rynku wysokiej jakości, co podniesie konkurencyjność 

i rentowność gospodarstw ekologicznych.  

Warunki udziału w warsztatach 

1. Warunkiem ubiegania się o udział w warsztatach jest dostarczenie (przesłanie lub 

doręczenie) do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 

Szepietowo, kompletnie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego Formularza 

zgłoszeniowego w terminie do 15 lipca 2016 r. 

2. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać oprócz danych osobowych, adresu i danych 

kontaktowych, uzasadnienie ubiegania się o wyjazd. Staranne wypełnienie opisu 

motywującego będzie podstawą w procesie rekrutacji. 
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3. Formularze zgłoszeniowe przesłane lub doręczone po upływie ostatecznego terminu nie 

będą brały udziału w procesie rekrutacji. 

4. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie (pok. 23) i na stronie internetowej www.odr.pl,  

5. Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie przez Organizatorów o zakwalifikowaniu 

się do udziału w warsztatach. 

Zasady rekrutacji uczestników  

1. Wyboru uczestników warsztatów dokonuje Komisja rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.  

2. Osoby, których zgłoszenia ocenione zostaną pozytywnie przez Komisję będą umieszczone 

na liście potencjalnych uczestników. 

3. Faktycznymi uczestnikami warsztatów będzie pierwsze 17 osób z listy sporządzonej przez 

Komisję rekrutacyjną. 

4. Pozostałe osoby, których zgłoszenia zostaną pozytywnie ocenione będą umieszczone na 

liście rezerwowej. 

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu któregoś uczestnika, na jego miejsce wchodzi pierwsza 

osoba z listy rezerwowej, a następnie kolejna. 

6. Decyzje Komisji rekrutacyjnej są ostateczne. 

Zasady realizacji wyjazdu 

1. Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach 

działań promocyjnych i informacyjnych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Szepietowie oraz instytucje pośredniczące i zarządzające. 

2. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku 

w ramach prowadzonych działań o charakterze promocyjnym i informacyjnym przez Podlaski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz instytucje pośredniczące i zarządzające. 
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3. Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z przejazdem, wyżywieniem i zajęciami 

warsztatowymi w gospodarstwach. 

4. 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 warsztatach akceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co 

do rozstrzygnięć podejmują Organizatorzy projektu. 

 

 

 


