
 

REGULAMIN WYJAZDU STUDYJNEGO DO REPUBLIKI CZESKIEJ 

ORGANIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 1.16  

„Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny 

– szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny 

oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”  

 

Postanowienia ogólne  

 

1. Wyjazd studyjny, zwany dalej „wyjazdem” jest organizowany w ramach działania 1.16 

„Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia 

zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków 

i partnerów życiowych” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego 

środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, 

objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

2. Wyjazd organizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie 

Tyśmienicy i Wieprza” i Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Lublinie w oparciu 

o umowę o wspólnej realizacji operacji. 

3. Celem wyjazdu studyjnego jest wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między 

podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu  unijnym. Postawione cele 

wyjazdu studyjnego przyczynią się do podniesienia kwalifikacji zawodowych przedstawicieli 

sektora rybackiego. 

 

Warunki naboru uczestników wyjazdu studyjnego 

 

1. Uczestnik wyjazdu musi być osobą pełnoletnią. 

2. Liczba uczestników wyjazdu studyjnego jest ograniczona do ilości osób zadeklarowanych 

na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie. 

3. Wyjazd studyjny przeznaczony jest dla przedstawicieli: 

- sektora rybackiego (właścicieli gospodarstw rybackich, pracowników, domowników), 

- małżonków bądź partnerów życiowych rybaków, 

- podmiotów działających na rzecz rybactwa. 

4. Każdy uczestnik musi posiadać certyfikat potwierdzający pełne szczepienie przeciw COVID-19 

lub certyfikat potwierdzający statut ozdrowieńca, przy czym certyfikat musi być ważny 

minimum do 12 kwietnia 2022r.. 

5. O wyborze uczestników wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo 

udziału w wyjeździe przysługuje przedstawicielom sektora rybackiego. 

6. Podstawą udziału w wizycie studyjnej jest wypełnienie na stronie lokalnej grupy rybackiej 

(https://lgr-lubelskie.pl/formularz-czechy/) elektronicznego zgłoszenia udziału w wyjeździe 

studyjnym w terminie do 28 marca 2022r. do godz. 14:00. 

7. Zgłoszenia zostaną przekazane do biura PZW Zarząd Okręgu w Lublinie celem wyboru 

uczestników. 

https://lgr-lubelskie.pl/formularz-czechy/


 

8. 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. 

9. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

Zasady realizacji wyjazdu 

 

1. Planowany termin wyjazdu studyjnego do Republiki Czeskiej: 05 – 11 kwietnia 2022r.. 

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 2016r. 

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”, PZW Zarząd Okręgu w Lublinie 

oraz instytucje pośredniczące i zarządzające działań 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. W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy zgłosić ten fakt w formie pisemnej na adres biura 

LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 

biuro@lgr-lubelskie.pl najpóźniej do 30 marca 2022r.. Niedotrzymanie tego terminu lub 

nieuzasadnione przerwanie uczestnictwa w projekcie, będzie skutkowało konsekwencjami 

finansowymi w postaci obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez organizatorów. 

7. Zgłoszenie rezygnacji musi być potwierdzone informacją zwrotną przez pracownika biura LGR 

(np. e-mailem zwrotnym, pocztowym potwierdzeniem odbioru, poświadczeniem odbioru). 

Rezygnacje zgłaszane telefoniczne nie będą uwzględniane. 

8. Organizator pokrywa koszty związane z przejazdem, wyżywieniem, noclegiem 

oraz ubezpieczeniem NNW. Koszt ponadprogramowych atrakcji pokrywa uczestnik projektu. 

9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowanie przez 

siebie w trakcie wyjazdu straty oraz szkody wyrządzone osobom trzecim. 

10. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania podczas trwania wyjazdu, zarówno 

w środkach transportu, jak i wszystkich pozostałych miejscach pobytu. 

11. Uczestnicy zobowiązani są do: 

− przestrzegania miejsc i godzin zbiórek, 

− stosowania się do poleceń organizatorów, związanych z organizacją wyjazdu, 

− dostosowania się do planu wyjazdu studyjnego. 

 

 

http://www.lgr-lubelskie.pl/
mailto:biuro@lgr-lubelskie.pl


 

Z uwagi na trudną i dynamiczną sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie 

spowodowaną utrzymującą się na wysokim poziomie liczbą zakażeń i zachorowań wywołanych 

wirusem SARS-CoV-2 oraz jego nowymi wariantami uczestnicy zobowiązani są do respektowania 

obostrzeń i wymogów nakładanych przez kraj, do którego organizowany jest wyjazd studyjny 

a podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, 

obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych 

badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wyboru uczestników wyjazdu dokonają przedstawiciele Zarządu Okręgu Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Lublinie w oparciu o niniejszy Regulamin. 

2.  Zarząd Stowarzyszenia LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” oraz Zarząd Okręgu PZW 

w Lublinie w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego 

Regulaminu. 

3. Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w wyjeździe akceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

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

rozstrzygnięć podejmują organizatorzy projektu. 


