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Regulamin wyjazdów studyjnych  

dotyczących prezentacji walorów turystycznych obszarów 

LGD „RAZEM” i LGD „Zapiecek”  
  
Wyjazdy realizowane są w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” 

(akronim START) współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów  
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i 

realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 
20142020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji i udziału w wyjeździe studyjnym.  

2. Organizatorem jest Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” z siedzibą przy ul. Ostrowieckiej 17/21 w 

Radzyniu Podlaskim we współpracy z LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą przy ul. 

Świderskiej 12 w Łukowie.  

3. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 10 wyjazdów studyjnych: 5 po obszarze LGD 
„Zapiecek” i 5 po obszarze LGD „„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”” w terminie VIII - XI 2022 r.  

4. Szczegółowe terminy wyjazdów będą  zamieszczane na stronach www i profilach FB partnerów 
projektu wraz  z programem wyjazdu i formularzem zgłoszeniowym.  

5. Ogólne informacje dotyczące jednego wyjazdu/poszczególnych wyjazdów:  

a) czas trwania: do 10 godzin  

b) ilość uczestników: 20 osób  

c) długość trasy: 150-200 km (powiat radzyński i/lub łukowski)  

6. W ramach realizacji wyjazdu zapewniamy:  

a) atrakcje: wizyta w co najmniej 5 atrakcjach turystycznych regionu, w tym co najmniej 1 

muzeum/izba pamięci oraz spotkanie z co najmniej 2 ciekawymi lokalnymi osobami 
opowiadającymi o historii/kulturze/ciekawostkach obszaru;  

b) rozrywkę: kolacja opartą na produktach regionalnych z występem zespołu ludowego/ 
śpiewaczego/teatralnego;  

c) trening: minimum 1 aktywność fizyczna dla grupy, np. przejazd rowerami, paintball, siłownia, 
spacer edukacyjny etc.;  

d) transport grupy po trasie wskazanej w programie wyjazdu;  

e) autokar/bus (wyposażony w klimatyzację i ogrzewanie oraz miejsce na bagaż podręczny); f) 

całodniowe wyżywienie:   

g) osobę, która będzie pełniła rolę „opiekuna-pilota-przewodnika” grupy;   

h) ubezpieczenie NNW dla uczestników;  
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§ 2 CEL  

  

Celem wyjazdów studyjnych po szlakach turystycznych obszarów LGD „RAZEM” i LGD „Zapiecek” jest 

promocja atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych 

partnerskich LGD.   

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Poszczególni uczestnicy będą mogli wziąć udział tylko w jednym wyjeździe.  

2. Uczestnik wyjazdu musi być osobą pełnoletnią.  

3. Udział w wyjazdach jest bezpłatny.  

4. Wyjazdy skierowane są do osób spoza obszarów LGD:   

a) przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy - 3 pkt,   

b) potencjalnych turystów spoza obszaru LGD – 2 pkt,   

c) a także do mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” zainteresowanych 
poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie objętym wyjazdami studyjnymi – 1 pkt;  

5. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu/zdjęcia 

formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) na adres 
biuro@lgdzapiecek.pl i poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu ….” 

lub złożenie osobiście do jednego z biur partnerskich LGD.  

6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dwa dni przed podanym terminem wyjazdu do godziny 
14:00.  

7. W każdym wyjeździe zakłada się udział 20 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń 
Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników biorąc pod uwagę liczbę 
przyznanych punktów, przy równej liczbie decyduje kolejność zgłoszeń (liczy się data 
dostarczenia do Biura LGD/przesłania skanu/zdjęcia podpisanego formularza zgłoszenia na 
skrzynkę nadawczą jednego z LGD).  

8. Osoby niezakwalifikowane do wyjazdu studyjnego zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W 

przypadku rezygnacji z uczestnictwa któregokolwiek z zakwalifikowanych uczestników, jego 
miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.  

9. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, jawności i 
przejrzystości.  

10. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły do skompletowania list osób biorących udział w 

poszczególnych wyjazdach.  

11. LGD „RAZEM”/LGD „Zapiecek” poinformuje drogą mailową lub telefoniczną zainteresowanych o 

zakwalifikowaniu się na wyjazd.  

12. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do:  

• uczestnictwa w wyjeździe studyjnym zgodnie z jego programem ustalonym przez Organizatora  

• wykonywania poleceń opiekuna grupy;  

• punktualnego i regularnego uczestnictwa w spotkaniach podczas wyjazdu studyjnego;  

poniesienia odpowiedzialności względem Organizatora za wszelkie szkody wyrządzone przez 

siebie podczas wyjazdu;  
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• udzielenia Organizatorowi wszelkich niezbędnych i wyczerpujących informacji związanych z 
udziałem w wyjeździe, w tym przede wszystkim informacji o stanie zdrowia pozwalającym na 

uczestnictwo w wyjeździe.  

13. Dojazd na miejsce zbiórki spoczywa po stronie uczestnika wyjazdu.  

14. W ramach udziału w wyjeździe uczestnik wyraża zgodę na zamieszczanie przez Organizatorów 

swojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji wyjazdów na stronie www.lgdzapiecek.pl 

www.lgdrazem.pl oraz portalach społecznościowych LGD-ów w celu promocji projektu.   
  

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

1. Każda osoba ubiegająca się o udział w wyjazdach studyjnych zobowiązana jest zapoznać się z treścią 

niniejszego Regulaminu, a udział w wyjeździe możliwy jest po uprzedniej akceptacji wszystkich jego 

postanowień.  

2. Kwestie sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzygać będzie Organizator.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.lgdzapiecek.pl oraz 
www.lgdrazem.pl  i obowiązuje przez cały okres trwania wyjazdów studyjnych.  

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie wyjazdów, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w 
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.    

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz 

jakiekolwiek straty lub szkody w mieniu uczestnika powstałe z jakiejkolwiek przyczyny.  

6. Organizator nie zwraca poniesionych przez uczestników kosztów przygotowania formularza 

zgłoszeniowego, a także kosztów dojazdu na miejsce zbiórki.  

7. Organizator nie zapewnia ochrony mienia podczas trwania wyjazdów.  

8. Wszelkich dodatkowych informacji na temat wyjazdów udzielają pracownicy Biur: LGD „Zapiecek” 

pod numerem telefonu: 500 146 461  lub mailem: biuro@lgdzapiecek.pl i LGD „RAZEM” pod 

numerem telefonu: 519 764 746 lub mailem: poczta@lgdrazem.pl.  
  

Załączniki do regulaminu:  

1. Formularz zgłoszeniowy  

2. Klauzula informacyjna RODO  
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