REGULAMIN WYJAZDU STUDYJNEGO DO SŁOWENII ORGANIZOWANEGO
W RAMACH DZIAŁANIA 4.3 DZIAŁANIA PROWADZONE W RAMACH
WSPÓŁPRACY
Postanowienia ogólne
1. Wyjazd studyjny, zwany dalej „wyjazdem” jest organizowany w ramach działania 4.3
„Działania prowadzone w ramach współpracy” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo
i Morze”.
2. Organizatorem, a zarazem Liderem projektu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
3. Wyjazd organizowany jest pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie
Tyśmienicy i Wieprza”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina,
Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, Rybacką Lokalną Grupą
Działania „Roztocze”, Stowarzyszeniem Rybacka Lokalna Grupa Działania "Z Ikrą",
Stowarzyszeniem Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania a Regionalną Razwojną
Agencjią Posavje Vodilni partner Las Posavje.
4. Celem wyjazdu jest zapoznanie się z konkretnymi kwestiami, projektami i działaniami
realizowanymi na obszarze przyjmującym, poprzez spotkania z osobami zaangażowanymi
w te działania, obserwowanie ich pracy lub wysłuchaniem ich prezentacji. Poprzez możliwośd
bezpośredniego zadawania pytao i przedyskutowania interesujących zagadnieo nastąpi
wymiana doświadczeo, prezentacja kultury i potencjału obszaru turystycznego partnerów
zadania co przyczyni się do nawiązania stałej i efektywnej współpracy międzynarodowej
między uczestnikami wyjazdu a przyjmującymi.
Warunki naboru uczestników wyjazdu studyjnego
1. Uczestnik wyjazdu musi byd osobą pełnoletnią.
2. Uczestnikami wyjazdu studyjnego są osoby zgłoszone przez Stowarzyszenia.
3. Liczba uczestników wyjazdu studyjnego jest ograniczona do ilości osób zadeklarowanych
na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie każdej z LGR.
4. Wyjazd studyjny przeznaczony jest dla przedstawicieli sektora rybackiego, członków LGR lub
przedstawicieli członków LGR w przypadku gdy członkiem LGR nie jest osoba fizyczna,

pracowników biura LGR, mieszkaoców obszaru objętego LSR – osoby z grup
defaworyzowanych.
5. O wyborze uczestników wyjazdu decyduje kolejnośd zgłoszeo, przy czym pierwszeostwo
udziału w wyjeździe przysługuje przedstawicielom sektora rybackiego.
6. Podstawą udziału w wizycie studyjnej jest dostarczenie do biura LGR „W dolinie Tyśmienicy
i Wieprza” wypełnionych oraz podpisanych przez upoważnione osoby formularzy
zgłoszeniowych w terminie do 30 kwietnia 2019r. W szczególnych przypadkach organizator
przyjmie formularz zgłoszeniowy uczestnika lub zmianę wcześniej zgłoszonego uczestnika,
pod warunkiem, że nie zakłóci to organizacji. Nie jest możliwa zmiana uczestnika po
zgłoszeniu osób do ubezpieczenia. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.
Zasady realizacji wyjazdu
1. Planowany termin wyjazdu studyjnego do Słowenii:
 13 – 19 maja 2019 r – dla Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Z Ikrą"
oraz Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania
 20 – 26 maja 2019 r. – dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
oraz Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze”
 26 maja – 2 czerwca 2019 r. dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy
Sandomierskiej”, Stowarzyszenia „Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania”
oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
2. W przypadku zmiany terminu organizator niezwłocznie powiadomi o tym uczestników
wyjazdu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej
www.lgr-lubelskie.pl.
3. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do udzielenia organizatorowi wszelkich niezbędnych
i wyczerpujących informacji związanych z udziałem w wyjeździe.
4. Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie
z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w ramach
prowadzonych przez LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” oraz instytucje pośredniczące
i zarządzające działao o charakterze promocyjnym i informacyjnym, w tym: m.in. publikacji
elektronicznej, wydruku i udostępniania mediom. Równocześnie wyraża zgodę
na dostosowanie jego wizerunku do potrzeb ww. publikacji.

6. Rezygnację z wyjazdu należy zgłosid w formie pisemnej do biura LGR „W dolinie Tyśmienicy
i Wieprza”, najpóźniej do 6 maja 2019r. Niedotrzymanie tego terminu
lub nieuzasadnione przerwanie uczestnictwa w projekcie, będzie skutkowało
konsekwencjami finansowymi w postaci obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez
organizatorów.
7. Organizator pokrywa koszty związane z przejazdem, wyżywieniem, noclegiem
oraz ubezpieczeniem NNW. Koszt ponadprogramowych atrakcji pokrywa uczestnik projektu.
8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialnośd (finansową i prawną) za spowodowanie przez
siebie w trakcie wyjazdu straty oraz szkody wyrządzone osobom trzecim.
9. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania podczas trwania wyjazdu, zarówno
w środkach transportu, jak i wszystkich pozostałych miejscach pobytu.
10. Uczestnicy zobowiązani są do:
- przestrzegania miejsc i godzin zbiórek,
- stosowania się do poleceo Organizatorów, związanych z organizacją wyjazdu,
- dostosowania się do planu wyjazdu studyjnego.
Postanowienia koocowe
1. Zarząd Stowarzyszenia LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w uzasadnionych przypadkach
zastrzega sobie możliwośd zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w wyjeździe akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do
rozstrzygnięd podejmują organizatorzy projektu.

