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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. 

15.07.2021r. 

Regulamin zasad rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w 

szkoleniach o tematyce ekologicznej 

 

WSTĘP 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w szkoleniach realizowanych 

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 szkoleń jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”  

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

2. Miejsce szkoleń: świetlica wiejska w Korolówce Osadzie, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie. 

3. Terminy szkoleń: 

• 09.08.2021r. – rozpoznawanie oraz przyrządzanie do spożycia dziko rosnących roślin 

jadalnych 

• 12.08.2021r. – ekologiczne środki czystości metodą „zrób to sam” 

• 13.08.2021r. – ekologiczne kosmetyki metodą „zrób to sam” 

4. Przewidywany czas trwania warsztatów: 15:00-19:00. 

5. Dojazd na miejsce realizacji warsztatów we własnym zakresie. 

6. Ramowy program szkoleń: 

Rozpoznawanie oraz przyrządzanie do spożycia dziko rosnących roślin jadalnych: 

• spacer po okolicy z rozpoznawaniem dziko rosnących roślin jadalnych (ok. 60 minut),  

• przyrządzanie potraw z zebranych roślin (ok. 150-180 minut) do degustacji podczas 

warsztatów oraz jednego octu do zabrania na wynos przez uczestników warsztatów. 
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Ekologiczne środki czystości metodą „zrób to sam”: 

• Wykład dotyczący ekologicznego sprzątania domu, prezentacja prostych i łatwo dostępnych 

substancji chemicznych znajdujących zastosowanie w dbaniu o czystość i higienę domu (ok. 

60 min.), 

• Wykonanie przez uczestników pod nadzorem eksperta zestawu minimum czterech 

domowej roboty środków czystości, których próbki uczestnicy zabiorą ze sobą  

w przygotowanych na ten cel wielorazowych opakowaniach (ok. 150 minut); 

Ekologiczne kosmetyki metodą „zrób to sam”: 

• Wykład dotyczący ekologicznego dbania o urodę, prezentacja substancji naturalnych 

znajdujących zastosowanie w pielęgnacji ciała (ok. 60 min.), 

• Wykonanie przez uczestników pod nadzorem trenera zestawu minimum czterech domowej 

roboty kosmetyków, których próbki uczestnicy zabiorą ze sobą w przygotowanych na ten 

cel wielorazowych opakowaniach (ok. 150 minut); 

7. Organizator zapewnia: wszystkie produkty i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia warsztatów, 

notesy i długopisy, serwis kawowy oraz na szkoleniach z zakresu ekologicznych środków 

czystości i kosmetyków - poczęstunek w formie przekąsek lunchowych.  

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w szkoleniach. 

9. Każda osoba ubiegająca się o udział w szkoleniach zobowiązana jest zapoznać się 

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

wszystkich jego postanowień.  

 

§ 2 CEL SZKOLEŃ 

Celem szkoleń jest aktywizacja mieszkańców w kierunku proekologicznego podejścia do zwykłych 

czynności dnia codziennego poprzez popularyzację dobrych praktyk w zakresie odżywiania, sprzątania 

oraz dbania o higienę i urodę. 

§ 3 ZASADY REKRUTACJI 

1. Szkolenia skierowane są 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 każdego ze szkoleń: 20 osób. 

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

i przejrzystości. 

4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu 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 „EKO-WARSZTATY – 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 – 30.07.2021 r. do godziny 16:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia 

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

6. W formularzu zgłoszeniowym kandydat wskazuje szkolenia, do udziału w których dokonuje 

zgłoszenia. Szkolenie wskazane na pierwszym miejscu jest szkoleniem preferowanym,  

o zakwalifikowaniu do którego zadecyduje kolejność zgłoszeń. Do szkoleń wymienionych na 


