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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

w warsztatach w ramach projektu : 
„Zielone budownictwo w lubuskiej wsi” 

 
§ 1 

 INFORMACJE O PROJEKCIE 
 

1. Projekt „Zielone budownictwo w lubuskiej wsi”, zwany dalej Projektem, realizowany jest przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” z siedzibą w Zaborze, ul. Lipowa, zwane 
dalej Organizatorem. 
2. Okres realizacji projektu: czerwiec 2018 – październik 2018 r. 
3. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja 
Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.  
4. Partnerami projektu są : Stowarzyszenie Wędrowni Architekci z Poznania oraz Gospodarstwo 
Agroturystyczne Malinówka z Drągowiny. 
 

§ 2  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach realizowanych w ramach 
Projektu. 
2. Uczestnicy, wezmą udział w pięciu dwudniowych warsztatach w tematyce technologii ocieplania 
budynków metodami budownictwa naturalnego. 
3. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 
 

§ 3  
TERMIN I MIEJSCE WARSZTATÓW 

 
1. W ramach operacji zrealizowane zostanie pięć dwudniowych warsztatów, w okresie od 1 sierpnia 2018 do 
30 września 2018r.  
Dokładne terminy warsztatów podane zostaną na stronie www oraz na profilach Stowarzyszenia w mediach 
społecznościowych. 
2. Miejscem przeprowadzenia warsztatów będzie Gospodarstwo Agroturystyczne „Malinówka”, 66-101 
Drągowina, ul. Krótka 4  

 
§ 4  

UCZESTNICY 
 

1. Uczestnikami projektu mogą być :  
1) Osoby fizyczne zamieszkujące teren województwa lubuskiego, a w szczególności osoby do 35 r.ż. 

zamieszkujące obszary wiejskie  
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2) Podmioty i przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich z terenu 

województwa lubuskiego, w tym: przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele 

lokalnych samorządów, przedsiębiorcy z branży budowlanej lub okołobudowlanej, producenci rolni 

oraz rolnicy, a także lokalni liderzy. 

2. Spośród zgłoszeń, Organizator wyłoni 30 osób, z czego przynajmniej połowa będzie spełniać kryterium 

wieku oraz miejsca zamieszkania wymienione w § 4 pkt 1 ad 1). 

 
§ 5  

WARUNKI REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 
 

1. Nabór na warsztaty jest otwarty z zastrzeżeniem § 4 pkt 1 . 
2. Proces rekrutacji trwa od 25 czerwca 2018r do 15 lipca 2018r do godziny 23:59 r. 
3. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem portalu evenea.pl  oraz w formie papierowej na formularzu 
udostępnionym na stronie oraz w biurze Stowarzyszenia. 
4. W przypadku większej ilości zgłoszeń Organizator utworzy  listę rezerwową, składającą się z nie więcej niż 
20 osób. 
5. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w Projekcie będą Informowani o tym fakcie 
telefonicznie lub mailowo. 

6. W przypadku nie zebrania się grupy określonej w §2 pkt. 2 w/w terminie przewiduje się możliwość 
przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej liczby uczestników. 
7. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych. 
8. Ostatecznego wyboru uczestników dokona zespół składający się z koordynatora oraz przedstawicieli 
partnerów Projektu. 

 
§ 6  

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WARSZTATÓW 
 

1. Każdy Uczestnik warsztatów zobowiązuje się do: 
1) złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie, 
2)  w przypadku osób pełnoletnich złożenia Deklaracji uczestnictwa w projekcie, 
3)  uczestniczenia przynajmniej we dwóch warsztatach organizowanych w ramach projektu  - 

potwierdzonego własnym podpisem na liście obecności, 
4) przestrzegania niniejszego Regulaminu 
5) złożenia oświadczenia o zobowiązaniu do zwrotu kosztów szkolenia w przypadku 

nieuzasadnionej rezygnacji 
 

§ 7  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości do chwili zakończenia Projektu. 
2. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie należy do 
koordynatora projektu. 
 


