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Regulamin naboru uczestników szkolenia 

"Ekologiczna produkcja szansą rozwoju województwa podlaskiego" 

 

Postanowienia ogólne 

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

uczestników szkolenia nt. „Ekologiczna produkcja szansą rozwoju województwa podlaskiego” .  

2. Szkolenie organizowane jest 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 poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjności 

w rolnictwie ekologicznym. 

Zasady rekrutacji uczestników  

1. Wyboru uczestników dokonuje Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Podlaskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.  

2. Pierwsze 40 osób, których zgłoszenia ocenione zostaną pozytywnie przez Komisję będą 

umieszczone na liście potencjalnych uczestników. 

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

rezerwowej. 

4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia któregoś uczestnika, na jego miejsce wchodzi pierwsza 

osoba z listy rezerwowej, a następnie kolejna. 

Warunki udziału w szkoleniu 

1. Warunkiem ubiegania się o udział w szkoleniu jest dostarczenie (przesłanie lub doręczenie), 

kompletnie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego Formularza zgłoszeniowego.  

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Szepietowie (pok. 23)  i na stronie internetowej www.odr.pl.  
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3. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz 

zgłoszeniowy  i przesłać go do 29.09.2017 r. na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo lub faxem 086 275 89 20, lub po 

zeskanowaniu na email: gwlostowska@odr-szepietowo.pl 

4. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do udziału w szkoleniu będą poinformowani telefonicznie 

przez Organizatorów.  

Zasady realizacji szkolenia 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na nieodpłatne 

wykorzystanie jego wizerunku w ramach działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych 

przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz instytucje pośredniczące 

i zarządzające. 

Postanowienia końcowe 

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

Regulaminu. 

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

rozstrzygnięć podejmują Organizatorzy projektu. 

3. Decyzje Komisji rekrutacyjnej są ostateczne. 
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