
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja opracowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

REGULAMIN  naboru uczestników wyjazdu studyjnego pn. 

Zrzeszanie się rolników – szansą na rozwój gospodarstw indywidualnych”   

  

Postanowienia ogólne  

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

uczestników operacji pn. operacji „Zrzeszanie się rolników – szansą na rozwój 

gospodarstw indywidualnych”  – wyjazd studyjny. 

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 Plan Operacyjny na 

lata 2022–2023. 

4. Celem operacji jest przedstawienie dobrych praktyk z zakresu zrzeszeń rolników, 

prezentacja możliwych form współdziałania jakie mogą podjąć rolnicy. Zostanie przekazana 

wiedza merytoryczna dotycząca prawnych i formalnych wymagań dotyczących zrzeszania się 

rolników. Dzięki wyjazdowi studyjnemu, jego uczestnicy będą mieli również możliwość 

nawiązania kontaktów z podmiotami zainteresowanymi wzajemną współpracą. 

Warunki udziału  

1. Warunkiem ubiegania się o udział w przedsięwzięciu jest doręczenie własnoręcznie 

podpisanej i dokładnie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres: PODR  Szepietowo, 

Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, lub poprzez wysłanie na e-mail:  

akostro@odr-szepietowo.pl wypełnionej i zeskanowanej karty, której oryginał należy 

dostarczyć  najpóźniej w dniu wyjazdu.    

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

internetowej organizatora.  

3. Termin składania kart zgłoszeniowych upływa 16 listopada 2022 roku o godz. 15.30 

(decyduje data wpływu).  

4.  Karty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.  

6. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału zostaną poinformowani telefonicznie lub e-

mailowo.  

 

mailto:akostro@odr-szepietowo.pl


Warunki wyboru uczestników  

1. Do udziału w operacji zostanie zakwalifikowanych 30 uczestników z województwa 

podlaskiego.  

2. Do uczestnictwa mogą być zakwalifikowani mieszkańcy obszarów wiejskich województwa 

podlaskiego, rolnicy i doradcy rolni, w szczególności zajmujący się lub planujący rozpocząć 

prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego. 

3. Wybór uczestników operacji nastąpi na podstawie poprawnie wypełnionej kart zgłoszenia, 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. W przypadku wpływu większej ilości zgłoszeń, zostanie utworzona lista rezerwowa.  

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu 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.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu w razie zaistnienia sytuacji, 

której mowa w art. 47 ust. 4 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i 

powiązanych usługach turystycznych tj. wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych 

okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które 

mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca 

docelowego. 

 


