REGULAMIN
wyjazdu studyjnego przedsiębiorców
w ramach projektu pn. „Kreator Przedsiębiorczości”
§1
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w wyjeździe studyjnym
dla przedsiębiorców Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” do partnera projektu na Słowację
– miejscowość Jarovnice – okolice Preszow.
2. Wyjazd studyjny dla przedsiębiorców organizowany jest w ramach projektu współpracy
pn. „Kreator Przedsiębiorczości”.
3. Wyjazd odbędzie się w terminie 10-13 październik 2019 r.
4. Liczba uczestników wyjazdu jest ograniczona – 10 osób.
5. Udział w wyjeździe jest bezpłatny.
6. Celem wyjazdu jest nawiązanie nowych kontaktów, wymiana doświadczeń i informacji oraz
podjęcie rozmów dotyczących wzajemnej współpracy, między przedsiębiorcami z Polski
i Słowacji.
§2
1. Organizatorem wyjazdu jest Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” z siedzibą
w Trzemosnej 27, 26-021 Daleszyce tel. 41 3072644, email: biuro@bialelugi.pl.
2. Organizator ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników
i zaproszonych gości. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników wyjazdu o kwalifikacji
do udziału w wyjeździe decyduje kolejność złożenia formularza. Formularz zgłoszeniowy
dostępny jest na stronie www.bialelugi.eu. Kwalifikacja uczestników wyjazdu studyjnego
weryfikowana jest na podstawie terminu złożonego formularza zgłoszeniowego, a następnie
listy rezerwowej.
3. Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w wyjeździe należy dostarczyć osobiście do biura LGD
„Białe Ługi” (Trzemosna/Staszów) lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy:
biuro@bialelugi.pl
4. Formularz powinien być dostarczony do dnia 01.10.2019 r.
§3
1. Wszelkie informacje dotyczące wyjazdu znajdują się na stronie internetowej www.bialelugi.eu
oraz na stronach gmin obszaru działania LGD „Białe Ługi”. Są to jedyne oficjalne źródła
informacji o wyjeździe.
2. Szczegółowe informacje na temat wyjazdu można uzyskać w biurze terenowym LGD „Białe
Ługi”, ul. Sudecka 9, 28-200 Staszów, tel. 15 813 0303 lub 533446559
§4
1. Uczestnik wyjazdu studyjnego musi:
a) być pełnoletnim mieszkańcem terenu LSR LGD „Białe Ługi”
b) prowadzić działalność gospodarczą (właściciele firm mogą delegować swoich
pracowników) lub być przedstawicielem jednostki pozarządowej, która w swoim
statucie ma wpisane działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej.
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2. O kolejności zakwalifikowania się do wyjazdu decydować będzie:
a) uczestnictwo w dotychczasowych szkoleniach w ramach projektu „Kreator
Przedsiębiorczości”
b) pozyskanie dofinansowania na otwarcie lub rozwój działalności za pośrednictwem
LGD „Białe Ługi”
c) okres działalności podmiotu nie dłuższy niż 3 lata
§5
1. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu studyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie przez
pracowników biura LGD „Białe Ługi”.
2. W przypadku konieczności rezygnacji z wyjazdu należy powiadomić organizatora nie później
niż na 7 dni przed rozpoczęciem wyjazdu, w przeciwnym razie deklarujący pokrywa koszty
noclegu, wyżywienia i transportu.
3. W momencie powstania wolnego miejsca, pierwszeństwo ma osoba, która jest pierwsza na
liście rezerwowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu.
§6
1. Organizator wyjazdu pokrywa koszty:
a) wyżywienia,
b) zakwaterowania,
c) transportu,
d) warsztatów terenowych,
e) udziału w uroczystej kolacji,
2. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW. Dodatkowe informacje na temat
ubezpieczenia udzielane są w biurze LGD „Białe Ługi” w Staszowie.
§7
1. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu hotelu, w którym będą
zakwaterowani.
2. Organizator nie sprawuje pieczy nad uczestnikiem oraz jego mieniem w trakcie trwania
wyjazdu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w obiekcie,
w którym organizowany jest wyjazd.
3. Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną
i finansową.
§8
1. Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach
podsumowujących wyjazd oraz materiałach promujących, bądź wydarzeniach
organizowanych lub współorganizowanych przez LGD „Białe Ługi ”. Uczestnikowi nie
przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.
§9
1. Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji oraz organizacji wyjazdu – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.
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2. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest całkowita i bezwzględna akceptacja powyższego
Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wyjazdu.
4. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie decyzje podejmuje główny
koordynator wyjazdu studyjnego.
5. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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