REGULAMIN REKRUTACJI DO „GIEŁDY PASJI”
realizowanej w ramach operacji własnej „Łączymy ludzi z pasją”

I.

ORGANIZATOR:
Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”, Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce
e-mail: biuro@bialelugi.pl, nr tel.: 41 307 26 44

II.

CEL:
Prezentacja dorobku kulinarnego, artystycznego oraz historii swoich małych ojczyzn.

III.

TERMIN I MIEJSCE:
01.08.2021 r., 26-020 Chmielnik

IV.

UCZESTNICY:
KGW z terenu działania LGD „Białe Ługi”.

V.

GIEŁDA PASJI – FORMA:
Ocena zdolności KGW w kategoriach:
- kulinaria (potrawa inspirowana zajęciami kulinarnymi w ramach cyklu szkoleń „Zgłębiamy
pasje”),
- sport,
- występ artystyczny,
- rękodzieło,
- dekoracja stoiska.
Impreza lokalna, podczas której 14 zakwalifikowanych 5-osobowych zespołów (KGW)
zaprezentuje dorobek kulinarny, artystyczny czy też historię swoich małych ojczyzn. Dla
zespołów zostaną udostępnione stoiska, na których koła będą mogły serwować lokalne
specjały. Podczas festiwalu odbędą się zmagania Kół Gospodyń Wiejskich w kilku
kategoriach, m.in.: kulinarnych, zręcznościowych, artystycznych. Powołana Komisja dokona
oceny konkursowych konkurencji i przyzna punkty zgodnie z regulaminem.

VI.

REKRUTACJA
1. Nabór KGW będzie trwał w terminie 08.07.2021 r. - 16.07.2021 r.
2. Zgłoszenie KGW odbywać się będzie za pośrednictwem wypełnionego Formularza
zgłoszeniowego.
3. Informacja o terminie przedłużenia lub zakończenia rekrutacji zostanie umieszczona na
stronie internetowej www.bialelugi.eu
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4. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez weryfikację wypełnionych Formularzy
zgłoszeniowych, na podstawie, których wyłoniona zostanie grupa docelowa – 14 KGW.
5. KGW zainteresowane udziałem w „Giełdzie pasji” składają w siedzibie biura projektu (za
pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną) dokumenty rekrutacyjne. Dopuszcza
się udział maksymalnie pięciu przedstawicieli wybranego KGW w „Giełdzie pasji”.
Wszystkie pola formularza rekrutacyjnego muszą być wypełnione. Jeżeli jakieś pole
nie dotyczy, należy zamieścić taką informację. Niedopuszczalne jest tworzenie nowych
kategorii w formularzu rekrutacyjnym. Formularze o zmienionej treści będą odrzucane.
Decyduje kolejność zgłoszeń. KGW, których przedstawiciele uczestniczyli w całym cyklu
szkoleń „Zgłębiamy pasje” otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji.
6. Dokumenty rekrutacyjne do udziału w „Giełdzie pasji” należy dostarczyć pocztą tradycyjną
na adres biura LGD „Białe Ługi” Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce lub drogą elektroniczną
na adres mailowy: biuro@bialelugi.pl.
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