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Regulamin wyjazdu studyjnego w ramach projektu współpracy  
„ Kreator Przedsiębiorczości” 

 

§ 1  

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w wyjeździe studyjnym organizowanym przez  

LGD „Region Włoszczowski” , który odbędzie się w terminie od 04.01.2019 r. do 06.01.2019 r.  w 

okolice Zakopanego – Poronin,  przewidziany dla 50 osób. 

2. Wyjazd studyjny organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Kreator 

Przedsiębiorczości”.  

§ 2 

1. Organizatorem wyjazdu jest LGD „Region Włoszczowski” z siedzibą przy ul. Wiśniowej 23, 

29-100 Włoszczowa,  tel. 41 394 14 05, email: lgd_wloszczowa@wp.pl    

2. Organizator ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników. Organizator 

ma ograniczoną liczbę uczestników, przez co obowiązują zapisy na wyjazd studyjny. Wybór 

uczestników do wyjazdu studyjnego jest zależny od listy uczestników, a następnie listy 

rezerwowej.  

§ 3 

1. Wszelkie informacje dotyczące wyjazdu znajdują się na stronie internetowej www.lgd-region-

wloszczowa.pl  Jest to jedyne oficjalne źródło informacji o wyjeździe. 

 

§ 4 

1. Każda osoba  chętna musi być pełnoletnia oraz powinna prowadzić działalność  gospodarczą  na 

obszarze LGD „Region Włoszczowski” lub być członkiem organizacji pozarządowej , która  ma 

swoją siedzibę oraz prowadzi działalność na terenie LGD „Region Włoszczowski”.  

Osoba chętna powinna wysłać wiadomość na adres email: lgd_wloszczowa@wp.pl  lub osobiście 

lub drogą pocztową na udostępnionym formularzu stanowiącym załącznik  do regulaminu.   

2. Formularz powinien być dostarczony do  dnia 31.12.2018 r.   

 

                                                                                           § 5 

1. O zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje prawidłowe wysłanie wiadomości email oraz kolejność 

nadesłanych lub dostarczonych formularzy. Pracownicy biura powiadomią osoby zakwalifikowane 

do wyjazdu studyjnego telefonicznie. W momencie, gdy będą zajęte wszystkie miejsca będzie 

obowiązywała lista rezerwowa. 

2. W przypadku konieczności rezygnacji z wyjazdu z przyczyn obiektywnych należy powiadomić 

organizatora nie później niż na 4 dni przed rozpoczęciem wyjazdu, w przeciwnym razie deklarujący 

pokrywa koszty noclegu, wyżywienia i transportu. 

3. W momencie powstania wolnego miejsca, pierwszeństwo ma osoba, która jest pierwsza na liście 

rezerwowej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu. 

http://www.lgd-region-wloszczowa.pl/
http://www.lgd-region-wloszczowa.pl/
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§ 6 

1. W ramach wyjazdu uczestnik ma zagwarantowane:  

a) wyżywienie,  

b) zakwaterowanie,  

c) transport, 

d) warsztaty terenowe, 

2. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW. W celu udzielenia dodatkowych 

informacji na temat ubezpieczenia proszę zgłosić się osobiście do biura LGD „Region 

Włoszczowski”. 

§ 7 

1. Uczestnicy zakwaterowani w określonym pokoju zobowiązują się do zdania pokoju w stanie 

nienaruszonym ostatniego dnia wyjazdu.  

2. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pokojach przy zakwaterowaniu, są zobowiązani 

niezwłocznie zgłosić je w biurze ośrodka, aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich 

spowodowanie. 

3. Organizator nie sprawuje pieczy nad uczestnikiem oraz jego mieniem w trakcie trwania wyjazdu, 

w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w obiekcie, w którym 

organizowany jest wyjazd. 

4. Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i 

finansową. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu ośrodka. 

§ 8 

1. Uczestnik Wyjazdu składa  pisemne oświadczenie  dotyczące nieodpłatnego  wykorzystania  i 

rozpowszechniania  wizerunku w materiałach podsumowujących wyjazd oraz materiałach 

promujących wydarzenie.  

§ 9 

1.  Każdy Uczestnik wyjazdu  potwierdza na formularzu zgłoszeniowym, że zapoznał się z  klauzulą 

RODO „Kreator Przedsiębiorczości” w sprawie przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną na 

stronie www.lgd-region-wloszczowa.pl  w zakładce  RODO – Kreator Przedsiębiorczości, zgodnie z  

Rozporządzeniem 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 „RODO”). 

2. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest całkowita i bezwzględna akceptacja powyższego 

Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wyjazdu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie decyzje podejmuje główny 

koordynator wyjazdu studyjnego. 

 W sprawach spornych decyduje organizator. W sprawach nieuregulowanych powyższym 

Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

http://www.lgd-region-wloszczowa.pl/

