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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Cel projektu: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru 

LSR poprzez realizację działań informacyjnych i aktywizujących do 31.12.2022 r. 

10.06.2021r. 

Regulamin zasad rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w wizycie 

studyjnej w ogrodach permakultury w Podlodówku 

 

WSTĘP 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w wizycie studyjnej 

w ogrodach permakultury w Podlodówku realizowanej w ramach projektu pn. „Klimat się zmienia – 

zmieniamy sposób myślenia! – Ekoedukacja w Poleskiej Dolinie Bugu”, współfinansowanej ze środków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem wizyty studyjnej jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina 

Bugu” z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa.  

2. Miejsce wizyty studyjnej: ogrody permakultury w Podlodówku 20, 21-140 Michów, woj. 

lubelskie. 

3. Termin wizyty: 09.07.2021r. 

4. Transport autokarem do miejsca docelowego oraz z powrotem zapewnia organizator. 

Planowany wyjazd o godz. 8:00 z Włodawy. Powrót ok. godz. 16:00 do Włodawy. 

5. Każdy uczestnik zostanie objęty grupowym ubezpieczeniem NNW.  

6. Ramowy program wizyty uwzględnia: 

• część teoretyczną – przybliżenie pojęcia i zasad permakultury; 

• część terenową – prezentację konkretnych rozwiązań stosowanych w ogrodach 

permakulturowych; 

• obiad dla uczestników. 

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w wizycie 

studyjnej. 

8. Każda osoba ubiegająca się o udział w wizycie studyjnej zobowiązana jest zapoznać się 

z treścią niniejszego Regulaminu, a udział w wizycie możliwy jest po uprzedniej akceptacji 

wszystkich jego postanowień.  
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§ 2 CEL WIZYTY STUDYJNEJ 

Celem wizyty studyjnej jest przybliżenie pojęcia i zasad permakultury oraz poznanie konkretnych 

metod ogrodnictwa stosowanych w ogrodach permakulturowych. 

 

§ 3 ZASADY REKRUTACJI 

1. Wizyta skierowana jest do pełnoletnich mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenie  „Poleska 

Dolina Bugu”, tj. mieszkańców gmin: Włodawa wiejska i miejska, Hańsk, Hanna, Wola Uhruska, 

Stary Brus, Ruda-Huta, Wyryki. 

2. Liczba uczestników wizyty jest ograniczona do 23 osób. 

3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, jawności  

i przejrzystości. 

4. Warunkiem uczestnictwa w wizycie jest prawidłowe i kompletne wypełnienie oraz 

dostarczenie formularza zgłoszeniowego stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu: 

a) w postaci elektronicznej  - skan zgłoszenia na adres poleskadolinabugu@poczta.fm z 

dopiskiem w tytule „WYJAZ STUDYJNY DO OGRODU PERMAKULTURY W 

PODLODÓWKU – ZGŁOSZENIE”; 

lub 

b) w postaci papierowej – bezpośrednio do siedziby Organizatora: LGD Stowarzyszenie 

„Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa. 

5. Termin składania zgłoszeń – 25.06.2021 r. do godziny 16:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia 

na skrzynkę ww. poczty elektronicznej lub do siedziby Organizatora).  

6. W celu zapewnienia równego udziału w wizycie mieszkańcom każdej z ośmiu gmin objętych 

projektem, wskazanych w §3 ust. 1, ustala się preferencję dla dwóch pierwszych zgłoszeń  

z każdej z gmin. Pozostałe miejsca na liście głównej i rezerwowej zostaną zapełnione zgodnie 

z kolejnością wpływu formularzy zgłoszeniowych niezależnie od miejsca zamieszkania 

uczestnika. 

7. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły do końca upływu terminu składania zgłoszeń. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu naboru uczestników. 

9. Wszyscy kandydaci będą powiadomieni o wynikach rekrutacji telefonicznie w terminie do 3 dni 

roboczych od upływu terminu składania zgłoszeń wskazanego w ust. 5. 

10. Wolne miejsca powstałe po ewentualnej rezygnacji zakwalifikowanych uczestników, 

uzupełniane będą – w miarę możliwości – przez Kandydatów umieszczonych na liście 

rezerwowej. 

 

§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.  

2. Wykłady i prezentacje podczas wizyty poprowadzi Pani Monika Podsiadła animator 

permakutury i dyplomowany pedagog,  z zamiłowania ogrodniczka dysponująca szeroką 

wiedzą z zakresu permakulturowych upraw i sadownictwa. Od ponad 15 lat uprawia swój 

ogród permakulturowy. Prowadzi własne praktyczne i niezależne badania nad własnościami 

użytkowymi wybranych roślin. Brała udział w wielu kursach za granicą. Interesuje ją także: 



LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” 

Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa 

www.dolina-bugu.pl, poleskadolinabugu@poczta.fm 

tel. 732-821-113 

alternatywna medycyna, kosmetyka oraz możliwości adaptacji idei permakultury wśród ludzi, 

którzy chcieliby osiedlić się na wsi.  

3. Każdy uczestnik wizyty zobowiązany jest do podpisania listy obecności oraz oceny wizyty pod 

względem adekwatności do oczekiwań. 

4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Kandydat 

zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie jak również potwierdza, 

iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w wizycie studyjnej. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu, jeżeli wynikną one z 

nowych uregulowań prawnych lub w innych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do 

prawidłowej realizacji Projektu. Informacja o ewentualnych zmianach wraz z wyjaśnieniami 

zostanie każdorazowo zamieszczona na stronie internetowej Organizatora – www.dolina-

bugu.pl.  

2. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu wraz z jego późniejszymi 

ewentualnymi zmianami, jak również do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów BHP w 

czasie trwania wizyty studyjnej oraz podczas przejazdów autokarem. 

3. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Organizatora o niemożności 

uczestnictwa w wizycie studyjnej. 

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora.  

5. Kandydat/Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną określoną w art. 286 par. 1 Kodeksu 

Karnego za umyślne podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach związanych z 

uczestnictwem w wizycie studyjnej. 

6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie wizyty, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 

zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.  

7. Organizator nie zapewnia ochrony mienia podczas trwania wizyty.  

8. Organizator nie zwraca poniesionych przez kandydatów/uczestników kosztów przygotowania 

formularza zgłoszeniowego, a także kosztów dojazdu do miejsca wspólnego wyjazdu.  

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.dolina-bugu.pl 

i obowiązuje przez cały okres trwania wizyty – aż do powrotu do Włodawy.  

10. Wszelkich dodatkowych informacji na temat wizyty udzielają pracownicy Biura LGD 

Stowarzyszenia „Poleska Dolna Bugu” pod numerem telefonu: 732-821-113 lub drogą poczty 

elektronicznej: poleskadolinabugu@poczta.fm .  

 

 

Załączniki do regulaminu:  

1. Formularz zgłoszeniowy  

2. Klauzula informacyjna RODO – dla kandydatów do udziału w wizycie 

3. Klauzula informacyjna RODO – dla uczestników wizyty 


