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Sztynwag, 10.08.2022 r.  

 

 

 

 

 
REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI 

W WIZYCIE STUDYJNEJ  
 

„TRYGORT – 
 lepszy przykład niż wykład – dobre praktyki w aktywizacji, animacji, 

wdrażania inicjatyw społecznych na obszarach wiejskich z liderem na czele  
w województwie warmińsko-mazurskim”. 

 
Aktywne, silne, pomysłowe, wykorzystujące istniejący potencjał i zasoby  

lokalne społeczeństwo !!! 
 

Wizyta studyjna realizowana jest w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu  o liderów  
i tożsamość lokalną”. Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja 
działań  w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.  
W projekcie uczestniczą 2 lokalne grupy działania: 
1. Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, Polska – lider projektu 
2. Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”. 
 

CEL ZADANIA: 

 

Zadanie obejmuje organizację wizyty studyjnej ukierunkowanej na nabywanie dobrych praktyk  
i umiejętności w zakresie aktywności społeczności wiejskich, ukierunkowanej na rozwój wspólnot, kapitału 
społecznego jak i na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności z wykorzystaniem istniejącego potencjału jakim 
są świetlice wiejskie i tereny wokoło nich. 
Wizytowane miejsca, spotkania z lokalnymi liderami, działaczami mają na celu motywowanie uczestników 
wyjazdu do podejmowania kolejnych inicjatyw na swoich terenach. 
 
TEMIN: 12-13-14.09.2022 r. 

Wyjazd – zbiórka przystanek PKS CHEŁMNO, planuje się wyjazd ok godz. 08:00,  

powrót 14.09.2022 r. ok. godz. 20:00. Szczegółowy program zostanie przesłany osobom zakwalifikowanym 

do udziału w wizycie studyjnej.   

 

MIEJCE: miejscowość Trygort i okolice, woj. warmińsko-mazurskie.  

 

ZAKRES MERYTORYCZNY WIZYTY: 

 

- spotkania z sołtysem miejscowości Zawoja, z mieszkańcami, lokalnymi liderami,  

- spotkania z przedstawicielami NGO, KGW, w tym z  LGD,  

- dobre praktyki z zakresu: aktywizacji, animacji, wdrażania inicjatyw społecznych na obszarach wiejskich  

z liderem na czele; działania podejmowane na rzecz ożywienia świetlic wiejskich; przykłady animacji, wizje 

lokalnej animacji, wykorzystanie lokalnego potencjału, warsztaty aktywizujące.  

 

Udział w zadaniu jest bezpłatny -  Organizator zapewnia: transport, zakwaterowanie; wyżywienie: I dzień: 

obiad, kolacja; II dzień: śniadanie, obiad, kolacja; III dzień: śniadanie, obiad; bilety wstępu; opłaty za 

prezentacje i wykłady merytoryczne; ubezpieczenie. 
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UCZESTNICY WYJAZDU: 

Udział może wziąć osoba pełnoletnia,  zamieszkująca obszar LGD „Vistula - Terra Culmensis”  tj. obszar 
gmin wiejskich: Chełmno (z wyłączeniem miasta Chełmno), Grudziądz, (z wyłączeniem miasta Grudziądz), 
Gruta, Lisewo, Łasin, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą. 
 
Uczestnikami wyjazdów mogą być osoby spełniające powyższe warunki i pełniące jedną z poniższych 
funkcji::  
 

➢ sołtys, radny,  członek rady sołeckiej, 
➢ członek NGO, w tym OSP, KGW mających siedzibę na terenie LGD „Vistula”, 
➢ Lokalny lider/Animator działań społecznych na obszarach wiejskich (dot. obszaru działania LGD 

„Vistula) działający na rzecz swojego sołectwa. 
 

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU:  

1. Doświadczenie w działalności społecznej – jako lokalny lider, osoba zaangażowana w działalność 
sołectwa lub gminy  (na podstawie opisu w karcie rekrutacyjnej, w tym przykładu inicjatyw 
zrealizowanych w środowisku lokalnym) – 0-10 pkt. (1 punkt za każdą inicjatywę). 

2. Członkostwo i działalność w radzie sołeckiej (sołtys, członek Rady sołeckiej, Radny),   
organizacjach pozarządowych, w tym KGW, OSP, w  grupach nieformalnych (na podstawie opisu  
w karcie rekrutacyjnej)  - 0-5 pkt. (1 punkt za każdą organizację). 

3. Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach organizowanych w ramach projektu „Ożywienie 
świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną” - 2 pkt. za udział  
w szkoleniach/warsztatach organizowanych w ramach w/w projektu.  

4. Aktywne uczestnictwo w życiu LGD – 1 pkt. za pomoc w organizacji imprezy/wydarzenia 
realizowanego przez LGD „Vistula-Terra Culmensis”.  

5. Grupa defaworyzowana – 2 pkt. za przynależność do grupy defaworyzowanej określonej w LSR,  
tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby poniżej 35 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia). 

 

W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.  

Z terenu jednego sołectwa do udziału w zadaniu dopuszcza się max. 3 osoby. 

 
ZASADY REKRUTACJI:  
 

Zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie. Forma zgłoszenia: Karta zgłoszeniowa. 
                                                                     

Termin zgłoszenia: 
od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00. 

 

Karty zgłoszeniowe przyjmowane są  

od 22 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. 
 

Formy składania Kart zgłoszeniowych:  

➢ osobiście w Biurze LGD – Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag poprzez złożenie wypełnionej 
 i podpisanej Karty zgłoszeniowej  lub  
 

➢ mailem: sekretariat@lgdvistula.org poprzez wysłanie podpisanego skanu Karty zgłoszeniowej. 
 
                

Dokonując zgłoszenia zgłaszający jest świadomy oraz oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną 

o przetwarzaniu danych osobowych oraz spełnia warunek udziału w wizycie studyjnej. 

mailto:sekretariat@lgdvistula.org
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KOMISJA REKRUTACYJNA I WYBÓR UCZESTNIKÓW: 

 

1. Komisja rekrutacyjna składająca się z min. 3 osób po zakończonej rekrutacji dokona analizy złożonych 
kart. 

2. Na podstawie złożonych Kart rekrutacyjnych i punktacji przyznanej przez Komisję Rekrutacyjną 
sporządzona zostanie Lista osób zakwalifikowanych oraz Lista rezerwowa (o ile dotyczy).  
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna. 

3. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w wyjeździe studyjnym zostaną poinformowani drogą  
e-mailową lub telefonicznie lub w inny skuteczny sposób. 

4. Przystąpienie uczestnika do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 
Regulaminu. 

5. Zarząd danego LGD może ogłosić dodatkowy nabór w przypadku wolnych miejsc. 
 

 

WYMAGANIA ŻYWIENIOWE: 

W przypadku wymagań żywieniowych wynikających ze stanu zdrowia prosimy o podanie tej informacji 

podczas dokonywania zgłoszenia. 

 

UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy  
o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsc wizytowanych 
(np. informacje o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób 
niedosłyszących).  

Organizator zastrzega, iż zakres ułatwień/udogodnień uzależniony jest od możliwości finansowych 
wynikających z kosztów zabezpieczonych na realizacją zadania.  

 

OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ORGANIZATORA: 

Ilona Linczowska – Asystent Koordynatora projektu 795-761-000. 

Monika  Janowska – Pracownik biura LGD ds. administracyjno-biurowych  501-795-541. 

E-mail: sekretariat@lgdvistula.org 

 

INNE WAŻNE: 

 

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

uczestnika wyjazdu. 

Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej uczestnik ponosi pełna odpowiedzialność prawną i finansową. 

 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd LGD „Vistula-Terra Culmensis”. 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez czas realizacji projektu. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany warunków realizacji projektu lub 

w innych sytuacjach nieprzewidzianych i niezależnych od Organizatora. 

 

 

******************************************************** 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA  WIZYTY STUDYJNEJ 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:  

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „VISTULA - TERRA CULMENSIS - ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ” 

(LGD) 

Adres: Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag 

NIP: 875-149-03-45 

Tel. 795-761-000 

Adres e-mail: sekretariat@lgdvistula.org                                                                                                                                                                         

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 
Kierowanej przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula - 
Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego  nr umowy: 00011-6936-UM0220001/21  z dnia 19 maja 2022 r.  
z późn. zm., w związku z wdrażanym projektem „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów  
i tożsamość lokalną” w zakresie wdrażania projektu, promocji, monitoringu i ewaluacji  na podstawie 
obowiązku wynikającego z ustaw, z których wynika obowiązek podania danych (art. 6 ust 1 lit c RODO). 
W pozostałym zakresie dane będziemy przetwarzali w wyniku dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust  
1 
 lit a RODO). 
 
 
KATEGORIE PANA/I DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY I WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ 

ICH PODANIA  

Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/i danych osobowych: 

Imię nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, nr NIP, miejsce zamieszkania, adres e-mail, inne niezbędne 

dane wymagane dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wynikające z obowiązku 

wdrażania jak i monitoringu uczestników projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów 

 i tożsamość lokalną”/ 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych   

z udziałem w wizycie studyjnej, w tym na potrzeby wdrażania jak i monitorowania uczestników projektu 

„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”. 

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany. 

 

 

ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH  

Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym podmiotom zewnętrznym: 

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący organem nadzorującym działalność 

LGD, w tym również organom/instytucjom podległym, które zostały wydelegowane do ewaluacji  

i monitoringu wdrażania założeń w ramach działalności LGD, w tym w ramach wdrażanej  Lokalnej Strategii 

Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula - 

Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, w ramach wdrażanego projektu „Ożywienie świetlic wiejskich  

w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”. 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.  
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OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pana/i dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia otrzymanego wsparcia w ramach w/w 

zawartych umów tj. w przypadku umowy zawartej na Wdrażanie LSR do czasu 31.12.2023 r. a  w 

przypadku umowy zawartej na wdrażanie projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów  

i tożsamość lokalną” do 31.12.2024 r. Okres ten zostaje wydłużony na czas ewaluacji i monitoringu. 

PANA/I PRAWA  

Ma Pan/i prawo do:  

1) Dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na 

ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem. 

2) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza postanowienia RODO. 

 

Potwierdzam otrzymanie tej informacji, akceptuję jej postanowienia, w tym w odniesieniu do 

kategorii odbiorców, którym zostaną udostępnione moje dane osobowe. 

 

--------------------------------------*****---------------------------------------------- 

 

 

  


