
  
 

Operacja pn. „Na wsi? Turystyka naturalnie!” mająca na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania 

inicjatyw  w zakresie rozwoju działalności turystycznej oraz promocji dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i tradycji 

na obszarze wiejskim współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Na wsi? Turystyka naturalnie!” – projekt szkoleniowo-doradczy 

 

§ 1   

Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu  

rekrutacji uczestników szkolenia pn. „Na wsi? Turystyka naturalnie!”. Nabór kandydatów do 

udziału w projekcie prowadzi – Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”. 

1. Celem operacji jest zwiększenie aktywności mieszkańców wsi na rzecz podejmowania 

inicjatyw służących rozwojowi działalności turystycznej oraz promocji dziedzictwa 

kulturowego, kulinarnego i tradycji na obszarze wiejskim poprzez:  

- przeprowadzenie szkolenia z zakresu efektywnego zarządzania i promowania własnej 

działalności turystycznej wsparte wyjazdem studyjnym do dobrze prosperujących obiektów 

turystyki wiejskiej 

- wydanie folderu z bazą podmiotów świadczących usługi turystyczne na obszarze gmin: 

Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Sompolno, Ślesin, Wierzbinek, 

Wilczyn. 

2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie podawany jest do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej www.lotmarina.pl oraz w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej 

„Marina” 

 

§ 2  

Uczestnicy projektu 

1. Projekt skierowany jest dla osób zamieszkujących gminy: Kazimierz Biskupi, Kleczew, 

Kramsk, Krzymów, Skulsk, Sompolno, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn, które prowadzą 

działalność gospodarczą w obszarze turystyki wiejskiej lub zamierzają ją podjąć na tym 

terenie. 

2. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych max. 20  uczestników 

(decyduje kolejność zgłoszeń). 

3. Szkolenia odbywać się będą przez dwa dni: 
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Pierwszy dzień szkolenia 

22 września 2016 r., godz. 8:00 - 15:00, Hotel Mikorzyn w Mikorzynie 

 

Drugi dzień szkolenia 

23 września 2016 r., godz. 9:00-16:00, wizyty studyjne w: 

a) „Osada nad Gopłem” / Łuszczewo (gm. Skulsk) 

b) Gospodarstwie Agroturystycznym „Ania i Filip” / Izabelin (gm. Kramsk) 

c) Gospodarstwie Agroturystycznym „Pradolina” / Szczepidło (gm. Krzymów) 

4. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany dni oraz godziny, w których będą odbywać się 

szkolenia, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.  

 

§ 3 

Prawa uczestnika szkolenia 

      1. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo do: 

a) udziału w projekcie szkoleniowo-doradczym 

b) zgłaszania uwag i oceny szkolenia  

c) wyżywienia podczas zajęć szkoleniowych 

d) materiałów szkoleniowych 

e) skorzystania z bezpłatnego transportu w drugim dniu szkoleniowym 

 

§ 4 

Obowiązki uczestnika szkolenia 

      1. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do: 

a)  złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych 

b)  zapoznania się,  akceptacji oraz przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu 

c)  100% obecności na wszystkich zajęciach szkoleniowych  

 

§ 5 

Proces rekrutacji 

1. Nabór uczestników do projektu odbywać się będzie przed planowanym szkoleniem. 
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2. Rekrutacja odbywać się będzie za pośrednictwem pionów odpowiedzialnych za prowadzenie 

ewidencji działalności gospodarcze, tj. gminy powiatu konińskiego (Kazimierz Biskupi, 

Kleczew, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Sompolno, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn)  a także 

kampanii promocyjnej prowadzonej na terenach ww. gmin (plakaty, kampanie medialne).     

3. Zgłoszenie uczestników odbywać się będzie za pośrednictwem wypełnionego Formularza  

zgłoszeniowego i oświadczeń przesłanych lub dostarczonych osobiście na adres Lokalnej 

Organizacji Turystycznej „Marina”. 

     4. Informacja o terminie przedłużenia lub zakończenia rekrutacji zostanie umieszczona na  

           stronie internetowej www.lotmarina.pl  

     5. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie poprzez weryfikację wypełnionych dokumentów 

rekrutacyjnych,  na podstawie których wyłoniona zostanie grupa docelowa. Przy rekrutacji 

będzie brana pod uwagę: 

 a)  prowadzona działalność zw. z turystyką wiejską na terenie gmin: Kazimierz Biskupi, 

Kleczew, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Sompolno, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn 

 b)  oświadczenie o zamiarze prowadzenia działalności w zakresie turystyki na terenie gmin: 

Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Sompolno, Ślesin, Wierzbinek, 

Wilczyn 

 c)  miejsce zamieszkania – teren gmin: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, 

Skulsk, Sompolno, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn 

6. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w siedzibie biura projektu  

  (osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej) dokumenty rekrutacyjne. Wszystkie pola    

      formularza rekrutacyjnego muszą być wypełnione. Jeżeli jakieś pole nie dotyczy  

      kandydata należy zamieścić taką informację. Niedopuszczalne jest tworzenie nowych   

      kategorii w formularzu rekrutacyjnym. Formularze o zmienionej treści będą odrzucane. 

7. Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym 

sformułowaniem: Dokumenty rekrutacyjne „Na wsi? Turystyka naturalnie!” – projekt 

szkoleniowo-doradczy a także powinna zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się 

o udział w projekcie. 

6. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem Poczty 

Polskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu – Lokalna Organizacja Turystyczna 

„Marina”, ul. Dworcowa 2, 62 – 510 Konin.  
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7. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa 16 września 2016 r. o godz. 16:00, 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

8.  Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.lotmarina.pl oraz  

 w biurze projektu – Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”, ul. Dworcowa 2,  

 62 - 510 Konin.  

9. Niepodpisanie dokumentów rekrutacyjnych jest jednoznaczne z niespełnieniem wymogów 

formalnych uczestnika projektu i odrzuceniem jego wniosku o udział w szkoleniu.   

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” 

ul. Dworcowa 2, 62-510 Konin 

63 246 32 48, biuro@lotmarina.pl 

www.lotmarina.pl 

 

http://www.lotmarina.pl/
mailto:biuro@lotmarina.pl
http://www.lotmarina.pl/

