
 

REGULAMIN WYJAZDU STUDYJNEGO DO GRECJI  

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 wyjazdu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy  

i Wieprza” 

3. Wyjazd organizowany jest pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie 

Tyśmienicy i Wieprza” a Przedsiębiorstwem Rozwoju Regionalnego Parnonas S.A. (nazwa 

oryginalna: Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης), 

działającym pod nazwą Rybacka Lokalna Grupa Działania "Parnonas" 

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 możliwość 

bezpośredniego zadawania pytań i przedyskutowania interesujących zagadnień nastąpi 

wymiana doświadczeń, 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 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, członków LGR lub 
przedstawicieli członków LGR w przypadku gdy członkiem LGR nie jest osoba fizyczna, 
pracowników biura LGR, mieszkańców obszaru objętego LSR – osoby z grup 
defaworyzowanych. 

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

lub certyfikat potwierdzający statut ozdrowieńca. Na terenie Grecji, by korzystać z budynków 

użyteczności publicznej (wewnątrz) bez konieczności wykonywania testów, należy posiadać 

certyfikat szczepienia nie starszy niż 7 miesięcy (w przypadku szczepionek dwudawkowych) 

lub 3 miesiące (w przypadku szczepionki jednodawkowej). Certyfikaty wydane po wykonaniu 

szczepienia dawką przypominającą są bezterminowe. W przypadku chęci korzystania  

z budynków użyteczności publicznej przez osoby mające status ozdrowieńca, akceptowane są 

certyfikaty ozdrowieńca nie starsze niż 90 dni. 

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-grecja/) elektronicznego zgłoszenia udziału w wyjeździe 

studyjnym w terminie do 8 kwietnia 2022r. do godz. 14:00. 

7. 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. 

8. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

Zasady realizacji wyjazdu 

 

1. Planowany termin wyjazdu studyjnego do Grecji: 09 – 15 maj 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” 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 15 kwietnia 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. 

https://lgr-lubelskie.pl/formularz-grecja/
http://www.lgr-lubelskie.pl/
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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 Stowarzyszenia LGR „W dolinie 

Tyśmienicy i Wieprza” w oparciu o niniejszy Regulamin. 

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


