
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Wyjazd studyjny „Od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk w 

przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym. 

Niniejszy regulamin  zatwierdzony przez Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Minikowie, określa zasady rekrutacji uczestników oraz 

uczestnictwa w Projekcie  pn. Wyjazd studyjny „Od pola do stołu” – promocja 

dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym, zwanym dalej 

„Projektem”. 

§1 

1. Na potrzebę rekrutacji uczestników wyjazdu studyjnego pn. Wyjazd studyjny 

„Od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie 

ekologicznym, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

 w Minikowie powoła, Komisję rekrutacyjną odpowiedzialną za prawidłowe 

przeprowadzenie naboru uczestników.  

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzić będą: 

a) Z-ca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

 w Minikowie  

b) 2 Pracowników Działu Rolnictwo Ekologiczne i Ochrona Środowiska  

3. W wyniku naboru uczestników „Projektu”, Komisja Rekrutacyjna sporządzi 

protokół z przeprowadzonej rekrutacji.  

§2 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba reprezentująca jedną z grup: 

- rolnik ekologiczny, przetwórca ekologiczny, rolnik konwencjonalny zainteresowani 

systemem rolnictwa ekologicznego doradca rolny, przedstawiciel instytucji 

działających  

w obszarze rolnictwa, przedstawiciele mediów działających na rzecz rolnictwa, 

przedstawiciele Partnerów operacji  

- zamieszkała w województwie kujawsko-pomorskim 

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu warunków określonych  

w §2 pkt 1 niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i złożenie w Biurze Kujawsko-

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie: 



 

- formularza zgłoszeniowego 

Zgłoszenia należy przesłać na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym  

w terminie do dnia 13.06.2018r. na adres e-mail: agnieszka.dobosz@kpodr.pl lub 

faxem nr 52 386 72 27.  

3. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie 

wymagane dokumenty. 

4. Dokumenty wymienione w §2 pkt 2 niniejszego regulaminu będą dostępne  

na stronie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

www.kpodr.pl, www.ekolan.pl.  

5. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione i stosownie  

podpisane  dokumenty. 

6. W przypadku gdy do udziału w Projekcie zgłosi się większa liczba osób  

niż zaplanowano: 

a) o udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń tj. moment (data, godzina)  

wejścia zgłoszenia na pocztę e-mail  :agnieszka.dobosz@kpodr.pl lub fax nr 

52 386 72 27. 

b) zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników Projektu. Zasady 

utworzenia listy rezerwowej są takie same jak w przypadku listy              

podstawowej. 

Z listy rezerwowej będą rekrutowani uczestnicy, w przypadku rezygnacji                                                                                     

uczestnika z listy podstawowej. 

§3 

Zasady rekrutacji 

1. Sposoby rekrutacji uczestników Projektu: 

- publikacja 2 ogłoszeń w prasie obejmującej cały zasięg województwa 

kujawsko-pomorskiego; 

- na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie; - w biuletynie internetowym „Aktualności” Kujawsko-

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie; 

- w miesięczniku KPODR pn. „Wieś Kujawsko-Pomorska”; 

- na stronie instytucji partnerskiej Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia 

Producentów Ekologicznych „Ekołan”; 
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- słowny przekaz informacji  na szkoleniach, konferencjach dla rolników 

  oraz na spotkaniach indywidualnych z rolnikami; 

- za pośrednictwem  zaproszeń imiennych wysyłanych przez usługi pocztowe. 

2. Przystąpienie uczestnika do procesu rekrutacji jest równoznaczne 

 z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

3. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.  

§ 4  

Kwalifikacja uczestników 

1.O zakwalifikowaniu kandydata do Projektu będą decydowały następujące kryteria: 

- kryteria formalne zgodnie z § 2 pkt 1 

- spełnienie kryteriów wymienionych w § 2 pkt 2 

2. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wytypowanie grupy uczestników, 
która weźmie udział w Projekcie pn. Wyjazd studyjny „Od pola  
do stołu” – promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie 
ekologicznym. 

3. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani osobiście.  

4. Wyjazd skierowany jest tylko i wyłącznie dla osób dorosłych wpisujących się ww. 
grupę docelową. 

§5  

Obowiązki uczestnika Projektu 

Uczestnikom Projektu zobowiązuje się do: 

1. Złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych; 

2. Uczestniczenia w 100% zajęć w ramach Projektu; 

3. Wypełnienia w trakcie trwania zajęć przewidzianych w Projekcie ankiet 
ewaluacyjnych; 

4. Bieżącego informowania Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach 
mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie; 

5. Bieżącego informowania o zmianie swojego statusu (spełnienia warunków 
zapisanych w §2 pkt 1). 



 

6. W przypadku rezygnacji z wyjazdu studyjnego bez względu na przyczynę  

i jednocześnie brakiem możliwości zastępstwa z listy rezerwowej, osoba ta  

obciążona zostanie kosztami uczestnictwa.   

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania Projektu; 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; 

3. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian 
 w przepisach.  

4. Niniejszy Regulamin zatwierdza Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 

 

 

 

 


