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REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW NA WYJAZD STUDYJNY 

„Szelment 2.0 - uczmy się od najlepszych „ 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji uczestników 

wyjazdu studyjnego. 

2. Wyjazd studyjny organizowany jest przez WOSiR Szelment sp. z o.o. Koszty związane z wyjazdem 
studyjnym finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
627, z późn. zm.) 

3. Celem wyjazdu studyjnego jest poznanie dobrych praktyk w tworzeniu sieci współpracy pomiędzy 
różnymi podmiotami gospodarczymi działającymi w branży turystycznej na obszarach wiejskich. Celem 

pośrednim jest wskazanie możliwości wykorzystania obiektów Agro i Eko turystycznych  w tworzeniu 

sieci wzajemnych, powiązanych ze sobą podmiotów świadczących usługi turystyczne. 
4. Wyjazd studyjny jest realizowany poprzez: 

 - organizację spotkań i wizyt z przedstawicielami konsorcjum narciarskim, organizacji turystycznych;  

 - spotkanie z  lokalnymi przedstawicielami gospodarstw agroturystycznych 
 - zwrócenie uwagi na działania grupowe, tworzenie produktu markowego. 

Warunki udziału w wyjeździe studyjnym 

1. Liczba uczestników wyjazdu studyjnego wynosić będzie 21 osób.  
2. Udział w wyjeździe mogą ubiegać się następujące osoby: 

a) uczestnik musi mieć ukończone 18 lat; 
b) osoby fizyczne i podmioty gospodarcze świadczące usługi na rzecz turystów na terenie 

powiatu suwalskiego.  

c) organizator zastrzega sobie prawo skierowania bezpośredniego zaproszenia do uczestnictwa 
bez konieczności wypełniania formularza zgłoszeniowego (podmioty strategiczne z punktu 

widzenia tematyki wyjazdu). 
3. Warunkiem ubiegania się o udział w wyjeździe studyjnym jest osobiste złożenie formularza                    

w siedzibie WOSiR Szelment sp. z o.o., 16-404 Jeleniewo, Szelment 2, Sekretariat. Nabór 

trwa do 12 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00.  
4. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać oprócz danych osobowych, adresu i danych 

kontaktowych, uzasadnienie ubiegania się o wyjazd studyjny. Staranne wypełnienie opisu 
motywującego będzie podstawą w procesie rekrutacji. 

5. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w siedzibie WOSiR Szelment sp. z o.o. i na stronie 
internetowej www.wosir-szelment.pl 

6. Osoby, które znajdą się na liście uczestników zostaną powiadomione o tym fakcie niezwłocznie po 

otrzymaniu kompletu zgłoszeń i stworzeniu listy osób biorących udział w projekcie. 
 

Zasady rekrutacji uczestników  

1. Wyboru uczestników wyjazdu dokonuje Komisja rekrutacyjna powołana przez Prezesa Zarządu WOSiR 
Szelment sp. z o.o. Członkowie Komisji ocenią zasadność uczestnictwa na zasadzie 0-1 udział 

niezasadny/udział zasadny). 
2. Pierwszeństwo w wyjeździe mają osoby zamierzające uczestniczyć w partnerstwie sieciowym w 

ramach regionu turystycznego. 

3. Osoby ocenione pozytywnie przez Komisję zostaną umieszczone na liście potencjalnych uczestników 
wyjazdu. 

http://www.wosir-szelment.pl/
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4. Faktycznymi uczestnikami wyjazdu będzie pierwsze 21 osób z listy sporządzonej przez Komisję 

Rekrutacyjną. 
5. Pozostałe osoby pozytywnie ocenione zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

6. W przypadku rezygnacji z wyjazdu któregoś uczestnika, na jego miejsce wchodzi pierwsza osoba            

z listy rezerwowej, a następnie kolejna. 
7. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne. 

 
Zasady realizacji wyjazdu 

1. Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach działań 
promocyjnych i informacyjnych przez WOSiR Szelment sp. z o.o. oraz instytucje pośredniczące                      

i zarządzające. 
2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w ramach prowadzonych działań 

o charakterze promocyjnym i informacyjnym przez WOSiR Szelment sp. z o.o., instytucje pośredniczące 
i zarządzające. 

3. Rezygnację z wyjazdu należy zgłosić w formie pisemnej do WOSiR Szelment sp. z o.o. najpóźniej 14 

dni przed datą wyjazdu. Po tym terminie jeśli uczestnik zrezygnuje zostanie obciążony kosztami 
wyjazdu studyjnego. 

4. Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z przejazdem, wyżywieniem, noclegiem oraz 
ubezpieczeniem NNW w kraju i za granicą. 

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

w trakcie wyjazdu straty oraz szkody wyrządzone osobom trzecim. 
6. Uczestnicy zobowiązani są do: 

- przestrzegania miejsc i godzin zbiórek, 
- stosowania się do poleceń Organizatorów, związanych z organizacją wyjazdu, 

- dostosowania się do planu wyjazdu studyjnego 

 

Postanowienia końcowe 

1. Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w wyjeździe akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 
2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do 

rozstrzygnięć podejmują Organizatorzy projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


