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Regulamin wyjazdu studyjnego  

dla Beneficjentów konkursów grantowych 

Organizator:  Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” 
Zakres tematyczny:  Wyjazd studyjny dotyczy pokazania  „wartości dodanych” wynikających 
z wdrożenia Lokalnych Strategii Rozwoju LGD o podobnej istocie działania. 
Termin wyjazdu studyjnego:  08-10 września 2017 r.  
Godzina i miejsce zbiórki:  Solec- Zdrój godz. 15:00, Stopnica 15:10, Pacanów 15:20, Nowy 
Korczyn 15:35  
Miejsce docelowe: Podhalańska LGD     Zakopane- Chochołów 
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 05 września  2017 r. godz. 15:00 
 

1. Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe 
studyjnym jest dostarczenie Organizatorowi wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego. Formularz Zgłoszeniowy można pobrać w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej www.krolewskieponidzie.pl.  
Wymogi dotyczące kwalifikacji uczestników wyjazdu:  

a. Beneficjenci/ Potencjalni Beneficjenci konkursów grantowych 
b. Mieszkańcy obszaru LGD 

2. Liczba uczestników wyjazdu studyjnego jest ograniczona do 45 osób. O uczestnictwie 
decyduje kolejność zgłoszeń.  Organizator poinformuje zakwalifikowane osoby 
telefonicznie. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w wyjeździe 
zakwalifikowany uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 
Organizatora najpóźniej do 06 września 2017 r. do godz. 12.00. 

3. Uczestnikami wyjazdu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. 

4. Organizator zapewnia bezpłatne przejazdy, wyżywienie (śniadania, kolację), noclegi, 
ubezpieczenie. Organizator nie wypłaca diet. tzw. kieszonkowego.  

5. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego 
stosowania. Podczas wyjazdu uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego 
przestrzegania decyzji i poleceń Organizatora.  

6. Bezwzględnie zabrania się udziału w wyjeździe osobom pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających a także spożywania ich podczas wyjazdu. Nie stosowanie się 
do niniejszego zakazu skutkować będzie natychmiastowym i nieodwołalnym 
wykluczeniem z wydarzenia.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian godziny 
rozpoczęcia i programu wydarzenia oraz odwołania wyjazdu studyjnego.  

8. Każdy uczestnik biorący udział w wyjeździe studyjnym oświadcza, że jego stan 
zdrowia pozwala na wzięcie udziału w ww. wyjeździe.  

http://www.krolewskieponidzie.pl/
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9. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody 
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyjeździe 
studyjnym.  

10. Uczestnik wyjazdu pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.  

11. Uczestnik wyjazdu zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat materialnych 
spowodowanych przez siebie na rzecz organizatora lub osób trzecich.  

12. Każdy uczestnik wyjazdu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, 
ochrony przyrody oraz karty turysty. Za skutki naruszenia powyższych przepisów, 
uczestnik wyjazdu odpowiada osobiście.  

13. Uczestnicy wyjazdu ubezpieczeni są od NNW.  

14.  Uczestnik wyjazdu wypełniając i podpisując Formularz Zgłoszeniowy oświadcza, że 
zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.  

15. Uczestnik wyjazdu składając Formularz Zgłoszeniowy oświadcza, że wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji wyjazdu oraz 
działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.  

16. Uczestnik wyjazdu składając Formularz Zgłoszeniowy oświadcza, że wyraża 
nieodpłatną zgodę na utrwalanie podczas ww wydarzenia swojego wizerunku i 
wykorzystywania go dla potrzeb działań informacyjnych i promocyjnych 
prowadzonych przez Organizatora.  

17. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po określonym terminie, zakwalifikowany 
uczestnik zostanie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami.  

 

 
Kompletne zgłoszenia w formie formularza zgłoszeniowego, prosimy dostarczyć osobiście lub 
przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 września 2017r na adres: Lokalna 
Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”, ul. Grotta 3, 28-100 Busko- Zdrój. 

 
 

 

http://lubelskie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/lubelskie/karta_zgloszeniowa_portugalia_01.doc
http://lubelskie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/lubelskie/karta_zgloszeniowa_portugalia_01.doc

