REGULAMIN OPERACJI
„Zagrody edukacyjne – innowacja i bezpieczeństwo”
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w operacji „Zagrody edukacyjne – innowacja i
bezpieczeństwo”, zwanej dalej Operacją, realizowaną w ramach konkursu nr 6/2022. Operacja
współfinansowana jest z środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023.
2. Organizatorem Operacji jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zwany dalej
Organizatorem.
3. Partnerem jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.
4. Celem operacji jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i podejmowanie inicjatyw w

zakresie rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności rozwój zagród edukacyjnych
poprzez zorganizowanie szkolenia i przygotowanie dodatkowych materiałów z zakresu
turystyki wiejskiej w cyfrowym społeczeństwie oraz sieciowych produktów turystyki
wiejskiej.
5. Operacja składa się z trzech szkoleń: „Turystyka wiejska w cyfrowym społeczeństwie”, „Sieciowe
produkty turystyki wiejskiej” oraz wykładu i części praktycznej z zakresu udzielania pierwszej
pomocy.
6. Szkolenie „Zagrody edukacyjne – innowacja i bezpieczeństwo” odbędzie się dnia 20 września
2022r. w Grocie Bochotnickiej, w miejscowości Bochotnica, ul. Puławska 6. Szkolenie rozpocznie
się od godz. 8.45, a skończy o godzinie 17.30.
7. Uczestnicy szkoleniu dojeżdżają na własny koszt.
8. Informacje dotyczące organizacji i realizacji Operacji będą zamieszczone na stronie internetowej
Organizatora: www.lodr.konskowola.pl oraz na stronie Partnera operacji: www.lgdkrasnik.pl/,
Założenia Operacji i zasady rekrutacji
1. Uczestnikami szkolenia są mieszkańcy obszarów wiejskich województwa lubelskiego, przede
wszystkim właściciele zagród edukacyjnych, osoby zainteresowane tym tematem oraz doradcy
LODR w Końskowoli. W operacji weźmie udział 30 osób w tym 5 doradców LODR w Końskowoli.
2. Potencjalni uczestnicy dokonują zgłoszenia udziału w Operacji, wypełniając kartę zgłoszenia i
dostarczenie ją Organizatorowi lub Partnerowi do dnia 16.09.2022r. Dostarczyć można
osobiście, wysłać pocztą tradycyjną (liczy się dzień otrzymania Karty zgłoszeniowej) lub
podpisaną i zeskanowaną przesłać na adres email:uwojewoda@wodr.konskowola.pl
3. Osobiście można dostarczyć Kartę zgłoszeniową do Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli ul. Pożowska 8, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie ul.
Sobieskiego 3 oraz siedziby LGD Ziemi Kraśnickiej w terminie do dnia 16 września 2022 r.
4. Organizator i Partner zobowiązani są zamieścić na stronach internetowych informację o naborze
uczestników Operacji. Ponadto Organizator może wystosować imienne zaproszenia dla
właścicieli zagród edukacyjnych i osób zainteresowanych tą tematyką z województwa
lubelskiego.

5. Wypełnione i podpisane przez uczestników karty zgłoszeń uczestników Operacji biorących udział
w szkoleniu, Partner przekażą Organizatorowi do 16.09.2022 r.
6. Zgłoszenie udziału w Operacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do
przestrzegania zawartych w nim zasad oraz potwierdzenie, że uczestnik spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do uczestnictwa.
7. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje organizator.
Przestrzeganie zasady zgodności, niezbędności i racjonalności kosztów
1. Organizator pokrywa koszty udziału w szkoleniu zgodnie z warunkami wyboru Operacji:
 uczestnictwa w szkoleniu;
 wyżywienie (obiad, serwis kawowy);
 otrzymanych materiałów;
 organizator nie pokrywa kosztów usług dodatkowych zamawianych indywidualnie przez
uczestnika.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowanie przez siebie
podczas realizacji operacji, straty oraz szkody materialne wobec Organizatora i osób trzecich, na
podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
3. Uczestnicy zobowiązani są do:
 przestrzegania miejsca i godzin szkolenia,
 stosowania się do poleceń Organizatora związanych z organizacją szkolenia,
 dostosowania się do planu szkolenia
 zachowanie wysokiej kultury osobistej i niezakłócanie porządku w trakcie szkolenia.
4. W przypadku rezygnacji po 16.09.2022 r., uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich
uzasadnionych kosztów organizacji wyjazdu w związku z jego udziałem poniesionych przez
Organizatora.
Ochrona danych osobowych
1.
Warunkiem uczestnictwa w Operacji jest wyrażenie zgody przez uczestników operacji na
gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 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 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.
1000 ze zmianami) w celu prawidłowej realizacji w/w operacji. Niewyrażenie przez uczestnika zgody
na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w w/w
operacji.
2. Administratorami danych osobowych uczestników operacji są: Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli oraz po ich przekazaniu wraz z wnioskiem o refundację: Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dane osobowe
uczestników zgłoszonych do udziału w operacji będą przetwarzane w celu prawidłowego jej
przeprowadzenia. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach
przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na

piśmie, na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją,
przeprowadzeniem i ewaluacją w/w operacji. Dane osobowe mogą zostać przekazane również
innym uprawnionym podmiotom w przypadku kontroli i audytu.
3. Organizator zapewnia, że informacje nie zostaną odsprzedane lub przekazane pod innym tytułem
prawnym żadnej stronie trzeciej. Informacje są przesyłane do baz danych organizatora bezpiecznym
połączeniem internetowym.
4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom operacji przysługuje prawo wglądu w ich
dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania
przez organizatora.
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez firmy telekomunikacyjne,
firmy pocztowe oraz inne osoby doręczające przesyłki.
2. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatora.
„Instytucja odpowiedzialna za treść informacji – Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli”

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

