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Funduszu Społecznego. Wizyta realizowana w ramach planu komunikacji. 

 

 

 

 

Wyjazd studyjny  
 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

uczestników wyjazdu studyjnego organizowanego 

  

w dniu 19-20 czerwca 2017r. 

"Lepszy przykład niż wykład - wizyta we wioskach tematycznych  

w Borach Tucholskich" 

 

 
I INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem wizyty studyjnej jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin 

Dobrzyńskich Region Północ, z siedzibą w Rypinie, ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 

Rypin 

2. Celem organizacji wizyty jest: 

Celem  wyjazdu  jest  poznanie  dobrych praktyk we  Wioskach  Tematycznych co  ma  

pobudzić lokalnych  liderów do zwiększenia  swojej  aktywności, rozszerzenia  oferty  

Stowarzyszeń działających na obszarze działania LGD, poznanie zasad funkcjonowania 

podmiotów ekonomii społecznej. 

 

3. Wizyta studyjna skierowana jest do liderów* z obszaru gmin: Wąpielsk,  Rypin, Rogowo, 

Skrwilno, Brzuze oraz miasta Rypin,  na obszarze których działa Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ. 

 

*Lider to osoba pełniąca określoną funkcję w swojej społeczności np. radny, sołtys, członek 

organizacji pozarządowej, podmiotu nieformalnego – który aktywnie działa na rzecz rozwoju 

tej społeczności, lub osoba niepełniąca żadnej funkcji formalnej, ani nienależąca do żadnej 

organizacji formalnej i nieformalnej, ale aktywnie działająca na rzecz rozwoju swojej 

społeczności. 
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II ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA. 

1. Udział w wizycie studyjnej dla uczestników jest bezpłatny. Działanie współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wizyta 

realizowana w ramach planu komunikacji. 

2. Zgłoszenia do udziału w wizycie należy dokonać na podstawie Kart zgłoszeniowych 

uczestnictwa w wizycie studyjnej (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).  

3. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. (W przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb 

organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji w 

zgłoszeniu, celem odpowiedniego przeprowadzenia wyjazdu) 

4. Zgłoszenia zostaną poddane weryfikacji przez Zarząd i biuro LGD (weryfikacja pod 

względem poprawności wypełnienia formularza, w tym złożenie wymaganych podpisów, 

wskazanie miejsca zamieszkania wraz z danymi kontaktowymi, jak i wskazanie pełnionej 

funkcji jako lider). 

5. Poprawnie wypełnione formularze są podstawą zakwalifikowania do udziału lidera w 

wizycie. Liczba miejsc jest ograniczona. 

W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w wizycie uczestnicy zostaną 

powiadomieni o tym fakcie telefonicznie. 

6. Karty zgłoszeniowe można składać bezpośrednio w biurze LGD – ul. Tadeusza Kościuszki 

10, 87-500 Rypin lub drogą elektroniczną na adres: dobrzyniacy@wp.pl 

7. Zgłoszenie udziału w wizycie oznacza wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych 

osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz na rozpowszechnianie wizerunku (dokumentacja 

fotograficzna). 

8. Przewiduje się nabór 43 liderów z obszaru LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ, z 

zastrzeżeniem, że dla każdej z gmin/miasta limit wynosi 7 (siedmiu) przedstawicieli. W 

przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa, z której zgłoszenia 

zostaną uwzględnione w sytuacji braku odpowiedniej ilości zgłoszeń z terenu poszczególnych 

gmin/miasta. 

9. W przypadku zgłoszenia się większej liczby liderów do udziału w wizycie studyjnej niż 

liczba miejsc o kolejności zakwalifikowania się do udziału w niej decydować będzie 

kolejność zgłoszeń. 

 

III ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ. 

1. Program wizyty - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu. 
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IV TERMINARZ 

1. Termin składania Kart zgłoszeniowych: od 06.06.2017 roku do 12.06.2017 roku do godz. 

13:00. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Miejsce: Bory Tucholskie 

3. Termin wizyty: 19-20.06.2017 roku. 

 

V KONTAKT 

1. Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, Rypin 

ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500  Rypin, tel. 505 759 320, 572 352 797 

lub e-mail: dobrzyniacy@wp.pl. Dodatkowo informacje związane z wizytą studyjną można 

uzyskać na stronie internetowej www.elgd.pl 

 

VI INFORMACJE DODATKOWE 

Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Wizyta realizowana w ramach planu komunikacji zawartego w 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. 
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