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REGULAMIN NABORU
UCZESTNIKÓW SZKOLENIA WYJAZDU STUDYJNEGO PN.

„Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka”
organizowanego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
w dniu 6 lipca 2017 r.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji
uczestników szkolenia wyjazdu studyjnego, zwanego dalej „szkoleniem”, pn. „Przez

innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka”.
2. Szkolenie organizowane jest przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
3. Szkolenie dotyczy wyjazdu studyjnego do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –
Państwowy Instytut Badawczy (IHAR – PIB) oddział Jadwisin.
4. Koszty związane z przedsięwzięciem finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
5. Uczestnicy ponoszą jedynie własny koszt dojazdu na miejsce zbiórki (miejscowość – Łomża).
6. Celem wyjazdu jest zaprezentowanie uczestnikom innowacyjnych metod w produkcji ziemniaka
oraz zapoznanie ich z wynikami badań prowadzonych przez Instytut. Zajęcia przeprowadzone
zostaną przez wykwalifikowaną kadrę, zatrudnioną w IHAR-PIB oddział w Jadwisinie.
Warunki udziału w szkoleniu
1.

2.
3.

Warunkiem ubiegania się o udział w szkoleniu jest przesłanie do Podlaskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, lub
faxem na nr: 86/ 275 89 20, lub e-mailem (skan) na adres: kkulik@odr-szepietowo.pl,
prawidłowego i kompletnie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego Formularza
zgłoszeniowego w terminie do 21 czerwca 2017 r.
O zakwalifikowaniu się do wzięcia udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularze zgłoszeniowe przesłane po upływie ostatecznego terminu nie będą brały udziału
w procesie rekrutacji.
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Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie (budynek główny – pokój nr 17), w każdym Powiatowym Zespole
Doradztwa Rolniczego i na stronie internetowej www.odr.pl
5. Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie przez Organizatora o zakwalifikowaniu się do
udziału w szkoleniu.
6. Wyboru uczestników szkolenia dokonuje Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora
Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
7. Osoby, których zgłoszenia zostaną przesłane w terminie będą umieszczone na liście
potencjalnych uczestników.
8. Faktycznymi uczestnikami szkolenia będzie pierwszych 20 osób z listy sporządzonej przez
Komisję rekrutacyjną.
9. Pozostałe zgłoszone osoby będą umieszczone na liście rezerwowej.
10. W przypadku rezygnacji ze szkolenia któregoś uczestnika, na jego miejsce wchodzi pierwsza
osoba z listy rezerwowej, a następnie kolejna.
11. Decyzje Komisji rekrutacyjnej są ostateczne.
4.

Zasady realizacji szkolenia
1. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach działań
promocyjnych i informacyjnych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie oraz instytucje pośredniczące i rozliczające.
2. Uczestnik szkolenia 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 rozliczające.
3. Organizator szkolenia pokrywa wszystkie koszty związane z przejazdem z miejsca zbiórki,
wyżywieniem, materiałami szkoleniowymi i zajęciami wykładowo-warsztatowymi.
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowanie przez siebie
w trakcie szkolenia strat oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim.
Postanowienia końcowe
1.
2.

Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w szkoleniu akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.
W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co
do rozstrzygnięć podejmuje Organizator szkolenia.
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