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REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW NA WYJAZD STUDYJNY NT. ORGANIZACJA 

SEMINARIUM WYJAZDOWEGO DLA PSZCZELARZY WOJEWÓDZTWA 

PODLASKIEGO” 

 

Postanowienia ogólne 

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

uczestników wyjazdu studyjnego. 

2. Wyjazd studyjny organizowany jest przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Szepietowie. Koszty związane z wyjazdem studyjnym finansowane są ze środków Unii 

Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

3. Celem wyjazdu studyjnego jest wzbogacenie ekosystemów rolnych. Uczestnicy wyjazdu 

będą mieli możliwość nawiązania współpracy, zdobycia wiedzy, umiejętności, wymiany 

informacji i doświadczeń na rzecz zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw 

zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwojem gospodarstw utrzymujących pszczoły. 

4. Wyjazd studyjny jest realizowany poprzez: 

- organizację bloku wykładowego nt. metod zwalczania chorób i pasożytów pszczół, zasad wymiany 

matek pszczelich, organizacji i znaczenia pasieki wędrownej  oraz możliwości poszerzenia oferty 

sprzedaży produktów pochodzących z pasieki.   

- wizytę w Instytucie Ogrodnictwa oddział Pszczelnictwa w Puławach, 

- zwiedzanie pokazowej pasieki Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli 

- wizytę w zakładzie produkcyjnym „Bartnik Sądecki” 

- zwiedzanie Muzeum Pszczelarstwa oraz pasieki „Barć” w Kamiannej 

 

Warunki udziału w wyjeździe studyjnym 

1. Liczba uczestników wyjazdu studyjnego wynosić będzie 30 osób.  

2. Udział w wyjeździe mogą ubiegać się następujące osoby: 

1) uczestnik musi mieć ukończone 18 lat; 

2) rolnicy, doradcy rolniczy; 
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3) organizator zastrzega sobie prawo skierowania bezpośredniego zaproszenia 

do uczestnictwa bez konieczności wypełniania formularza zgłoszeniowego 

(podmioty strategiczne z punktu widzenia tematyki wyjazdu). 

3. Warunkiem ubiegania się o udział w wyjeździe studyjnym 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 17 października 2016 r. do godz. 12.00 (decyduje data 

wpływu do sekretariatu Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie). 

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

kontaktowych, uzasadnienie ubiegania się o wyjazd studyjny. Staranne wypełnienie opisu 

motywującego będzie podstawą w procesie rekrutacji. 

5. Formularze zgłoszeniowe przesłane lub doręczone po upływie ostatecznego terminu nie 

będą brały udziału w procesie rekrutacji. 

6. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie (pokój 16) i na stronie internetowej www.odr.pl. 

7. Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie przez Organizatorów o zakwalifikowaniu 

się do udziału w wyjeździe studyjnym. 

Zasady rekrutacji uczestników  

1. Wyboru uczestników wyjazdu dokonuje Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Członkowie Komisji ocenią 

zasadność uczestnictwa na zasadzie 0-1 (udział niezasadny/udział zasadny) 

2. Osoby ocenione pozytywnie przez Komisję zostaną umieszczone na liście potencjalnych 

uczestników wyjazdu. 

3. Faktycznymi uczestnikami wyjazdu będzie pierwsze 30 osób z listy sporządzonej przez 

Komisję rekrutacyjną. 

4. Pozostałe osoby pozytywnie ocenione zostaną 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. 
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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 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. 

3. Rezygnację z wyjazdu należy zgłosić w formie pisemnej do Podlaskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Szepietowie lub telefoniczne do Pana Tadeusza Kruszewskiego 

(tel. 86 275 89 16), najpóźniej do 19.10.2016 r. Po tym terminie jeśli uczestnik zrezygnuje 

zostanie obciążony kosztami wyjazdu studyjnego. 

4. Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z przejazdem, wyżywieniem, noclegiem 

oraz ubezpieczeniem NNW. 

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowanie 

przez siebie w trakcie wyjazdu straty oraz szkody wyrządzone osobom trzecim. 

6. Uczestnicy zobowiązani są do: 

- przestrzegania miejsc i godzin zbiórek, 

- stosowania się do poleceń Organizatorów, związanych z organizacją wyjazdu, 

- dostosowania się do planu wyjazdu studyjnego 

Postanowienia końcowe 

1. Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w wyjeździe akceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

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

co do rozstrzygnięć podejmują Organizatorzy projektu. 

 

 


