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REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE  STUDYJNYM   

                         „INNOWACJE W PROWADZENIU GOSPODARSTWA PASIECZNEGO”    

W DNIACH 07.09. – 15.09.2020 r.                                                                                                                            
Operacja 

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich PROW 2014–2020”  

 

& 1 

Ogólne informacje 

1. Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników wyjazdu studyjnego do Rumunii  (zwanego 

dalej Wyjazdem studyjnym), odbywającego się w dniach  od 07.09.2020 r. do  15.09.2020 r.,         

a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązków oraz zasady rekrutacji 

uczestników wyjazdu. 

2. Organizatorem Wyjazdu studyjnego jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. 

3. Celem Wyjazdu studyjnego jest prezentacja innowacyjnych metod produkcji, służących 

poszerzeniu wachlarza produktów wytwarzanych w pasiekach oraz wykorzystaniu ich w 

medycynie i apiterapii. Udział w wyjeździe i warsztatach na miejscu ułatwi wymianę wiedzy 

oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji oraz zwiększy aktywizację środowiska 

w zakresie tworzenia sieci kontaktów. Dodatkowo, wyjazd będzie okazją do poznania się, 

nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń, które umożliwią utworzenie grupy 

operacyjnej w ramach działania "Współpraca".  

& 2   

Uczestnicy Wyjazdu studyjnego  

 

1. Uczestnikami Wyjazdu studyjnego mogą być mieszkańcy woj. pomorskiego:  

a) pszczelarze posiadający pasieki, udokumentowane nr weterynaryjnym , 

b) przedstawiciele związków i zrzeszeń pszczelarskich,  

c) doradcy rolni ( w tym organizatorzy wyjazdu),  

d)    przedstawiciele jednostek naukowych i instytucji rolniczych. 
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& 3 

Rekrutacja uczestników. 

1. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odpowiada za rekrutację uczestników 

Wyjazdu studyjnego. 

2. Osoby zainteresowane udziałem w Wyjeździe studyjnym i spełniające warunek uczestnictwa 
wymieniony w § 2 niniejszego Regulaminu, zobowiązane są do dnia 03.09.2020 r.  do godz. 14.00 
wypełnić i przesłać faksem, skanem, e-mailem lub dostarczyć osobiście do siedziby PODR w 
Lubaniu, poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy 

 Adresy, na które należy przekazać wypełnione formularze zgłoszeniowe:  
a) e-mail: sekretariat@podr.pl 

       b)   fax: 58 309-09-45 
       c)    osobiście na adres siedziby:  

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 
83-422 Nowy Barkoczyn 

 
3. Wzór formularza zgłoszeniowego  dostępny jest w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Lubaniu oraz w wersji elektronicznej na stronie: www.podr.pl. 

4. Zgłoszenia uczestnictwa w Wyjeździe studyjnym  będą rejestrowane według daty i godziny wpływu 
formularza zgłoszeniowego.  

5. O udziale w operacji decyduje kolejność zgłoszeń  

6.  Koszt dojazdu do miejsca zbiórki (Lubań, pow. kościerski) i powrotu po zakończonym wyjeździe z   
miejsca zbiórki do miejsca zamieszkania uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

7. Do udziału w Wyjeździe studyjnym  zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 30  osób. Informacja o 
zakwalifikowaniu uczestnika do udziału  w Wyjeździe studyjnym zostanie przekazana  telefonicznie, 
natomiast informacja o zakwalifikowaniu uczestnika na listę rezerwową, zostanie podana na adres e-
mail podany w karcie zgłoszenia, a w przypadku jego braku telefonicznie, najpóźniej w dniu 4.09.2020 
r. 

& 4 

Inne informacje 

1. Organizator wyjazdu zapewnia uczestnikom wyjazdu: 

a) noclegi w trakcie całego wyjazdu studyjnego w dniach 07-15.09.2020 

       b)   przejazd autokarowy na określonej trasie programu wyjazdu  

mailto:sekretariat@podr.pl
http://www.podr.pl/
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c) wyżywienie zgodnie z programem wyjazdu, 

d)    uczestnictwo  w szkoleniach i warsztatach wg programu, 

e) ubezpieczenie NNW 

f)     bezpłatny udział w wyjeździe   
 

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowane przez siebie 

w trakcie wyjazdu straty oraz szkody materialne wobec organizatora i osób trzecich, na 

podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Nadto uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w 

przypadku popełnienia przez uczestnika w czasie trwania wyjazdu czynu zabronionego, zostaną 

powiadomione o tym fakcie organy ścigania w celu wszczęcia i prowadzenia stosownego 

postępowania. 

 

3. Uczestnicy zobowiązani są do: 

 

-  przestrzegania miejsc i godzin zbiórek, 

- stosowania się do poleceń Organizatora związanych z organizacją wyjazdu, 

- dostosowania się do planu podróży autokarowej, 

       - zachowania wysokiej kultury osobistej i niezakłócania porządku w trakcie wyjazdu. 

 

4. Organizator nie ponosi żadnej  odpowiedzialności  za  skradziony, zniszczony lub zagubiony bagaż 

uczestnika wyjazdu. 

 

5. W przypadku konieczności rezygnacji z wyjazdu z przyczyn obiektywnych, należy powiadomić 

organizatora nie później niż do 04.09.2020  r. i znaleźć osobę która weźmie udział w zastępstwie, 

w przypadku nie znalezienia takiej osoby uczestnik jest zobowiązany do opłacenia kwoty udziału 

w wyjeździe. 

 

6. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o wszelkich ewentualnych zmianach w 

programie czy Regulaminie. 

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Wyjazdu studyjnego, co nie uprawnia uczestnika 

do żądania od organizatora jakiegokolwiek odszkodowania. 

 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego.   

 

9. Przesłanie zgłoszenia na Wyjazd studyjny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

 


