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REGULAMIN 

wyjazdu na targi rękodzieła i spotkanie podsumowujące projekt  

Dwa regiony, wspólne dziedzictwo 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w wyjeździe na spotkanie podsumowujące 

projekt „Dwa regiony, wspólne dziedzictwo” i targi rękodzieła do partnera projektu 

Partnerstvo pre MAS Dolni Liptov na Słowację – miejscowość Rużomberok. 

2. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu „Dwa regiony, wspólne dziedzictwo”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. 

3. Wyjazd odbędzie się w terminie 12-13 maja 2022 r. 

4. Liczba uczestników wyjazdu jest ograniczona – 50 osób. 

5. Udział w wyjeździe jest bezpłatny. 

6. Celem wyjazdu jest podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu oraz promocja 

dziedzictwa kulturowego zaangażowanych regionów. Ponadto wyjazd umożliwi nawiązanie 

nowych kontaktów, wymianę doświadczeń i informacji oraz podjęcie rozmów dotyczących 

wzajemnej współpracy między twórcami i rękodzielnikami z Polski i Słowacji. 

§ 2 

1. Organizatorem wyjazdu jest Partnerstwo pre MAS Dolni Liptov, za rekrutację uczestników z 

Polski odpowiada współorganizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska z 

siedzibą przy ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała, tel. 33 818 3411, email: ziemiabielska.pl. 

2. Współorganizator ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników 

i zaproszonych gości. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników wyjazdu o kwalifikacji do 

udziału w wyjeździe decyduje kolejność złożenia formularza oraz spełnienie warunków 

określonych w § 4. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.ziemiabielska.pl. 

Kwalifikacja uczestników wyjazdu studyjnego weryfikowana jest na podstawie terminu 

złożonego formularza zgłoszeniowego, a następnie listy rezerwowej. 

3. Wypełniony formularz należy przesłać do 22.04.2022 r. na adres: ziemiabielska@gmail.com 

(skan lub zdjęcie), pocztą na adres biura: ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała lub dostarczyć 

osobiście pod wskazany adres. 

§ 3 

1. Wszelkie informacje dotyczące wyjazdu znajdują się na stronie internetowej 

www.ziemiabielska.pl, profilu Facebook Stowarzyszenia, lub na stronach gmin obszaru 

działania LGD Ziemia Bielska. Są to jedyne oficjalne źródła informacji o wyjeździe. 

2. Szczegółowe informacje na temat wyjazdu można uzyskać w biurze Stowarzyszenia, pod 

adresem: ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała, lub pod nr telefonu 33 818 3411 

§ 4 

1. Uczestnik wyjazdu studyjnego musi: 

http://www.ziemiabielska.pl/
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a) być pełnoletnim rękodzielnikiem, twórcą ludowymi, artystą lub artystą amatorem z 

obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska lub 

b) być pracownikiem, członkiem lub przedstawicielem członka organu Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska 

2. 10 uczestników wyjazdu będzie miało możliwość wystawienia swoich produktów podczas 

targów rękodzieła. Organizator wyjazdu zapewni stanowisko promocyjne, wystawca zapewni 

produkty do prezentacji. 

3. O zakwalifikowaniu na listę wystawców będzie decydowała kolejność zgłoszeń uczestników. 

§ 5 

1. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu studyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie przez 

pracowników biura LGD Ziemia Bielska. 

2. Ze względu na koszty ponoszone przez organizatora, w sytuacji gdy zgłoszona osoba będzie 

zmuszona zrezygnować z udziału w wyjeździe, jest zobowiązana do wskazania zastępstwa (w 

terminie do 10.05.2022) i niezwłocznego poinformowania LGD. W przeciwnym wypadku osoba 

rezygnująca zobowiązana będzie do pokrycia kosztów pobytu przypadającego na jednego 

uczestnika (500 zł / osoba). 

3. W momencie powstania wolnego miejsca, pierwszeństwo ma osoba, która jest pierwsza na 

liście rezerwowej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu. 

§ 6 

1. Organizator wyjazdu pokrywa koszty: 

a) wyżywienia, 

b) zakwaterowania, 

c) transportu, 

d) wynajęcia stanowisk promocyjnych dla 10 wystawców podczas targów rękodzieła 

2. Współorganizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie KL i NNW. Dodatkowe informacje na 

temat ubezpieczenia udzielane są w biurze LGD Ziemia Bielska. 

§ 7 

1. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu hotelu, w którym będą 

zakwaterowani. 

2. Organizator i współorganizator nie sprawuje pieczy nad uczestnikiem oraz jego mieniem w 

trakcie trwania wyjazdu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za mienie 

pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest wyjazd. 

3. Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną 

i finansową. 

§ 8 

1. Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.16 r. Dz.U. UE 

L.2016.119.1 z dn. 4.05.16 r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 10.05.18 r. o ochronie danych 
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osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Informacja o przetwarzaniu przez LGD 

danych osobowych –  www.ziemiabielska.pl. 

2. Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych. 

Ww. zezwolenie dotyczy fotografii przedstawiających uczestnika i obejmuje takie formy 

rozpowszechniania jak: udostępnienie na stronie internetowej LGD oraz na profilach portali 

społecznościowych LGD, jak również zamieszczenie w materiałach promocyjnych i 

informacyjnych. Zezwala również na przetwarzanie wizerunku, ale wyłącznie poprzez 

kadrowanie i kompozycję.  

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na stan pandemii należy mieć aktualny Unijny 

Certyfikat Covid w wersji papierowej lub elektronicznej lub aktualny wynik testu PCR wykonany 

nie później niż na 48 godzin od daty przekroczenia granicy (jeśli będzie wymagany). Bieżące 

informacje na temat stanu pandemii należy śledzić bezpośrednio na stronie: www.msz.gov w 

zakładce informacje dla podróżujących. 

§ 9 

1. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest całkowita i bezwzględna akceptacja powyższego 

Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wyjazdu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie decyzje podejmuje główny 

organizator wyjazdu. 

4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 


