
Regulamin wyjazdu studyjnego do Minikowa w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich „Inkubator kuchenny jako innowacyjne miejsce małego przetwórstwa na wsi”. 

 

§1 

 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w wyjeździe studyjnym, który 

odbędzie się w terminie 21 września 2018 roku do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Liczba miejsc ograniczona, 16 osób. 

2. Jednodniowa wizyta studyjna w inkubatorze kuchennym w Minikowie jest 

finansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  

3. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyjazdem.  

 

§2 

 

1. Organizatorem wyjazdu jest Gmina Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 

Aleksandrów Kujawski, tel. 54 282 20 59.  

2. Organizator ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdzenia listy uczestników 

i zaproszonych gości. Organizator ma ograniczoną liczbę uczestników, przez co 

obowiązują zapisy na wyjazd studyjny. Wybór uczestników wyjazdu studyjnego jest 

zależny od listy uczestników, a następnie listy rezerwowej.  

 

§3 

1. Osobą chętna na wyjazd powinna być pełnoletnia oraz zamieszkiwać obszar gminy 

Aleksandrów Kujawski. 

2. Osoba chętna powinna wypełnić wniosek rekrutacyjny i przesłać go na adres 

sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl lub osobiście do Biura Obsługi Klienta 

Urzędu Gminy  ul. Słowackiego 12 parter w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 

roku. 

3. Wizyta studyjna skierowana jest do rolników, drobnych przetwórców, producentów 

trzody chlewnej, sadowników, przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich działających 

na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.  

4. Deklaracja uczestnictwa stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu będzie do 

pobrania na stronie http://gmina-aleksandrowkujawski.pl/ lub 

http://www.ziemiakujawska.pl/ w zakładce aktualności. Tam również wszelkie 

informacje dotyczące wyjazdu i programu wizyty.  

 

§4 

http://gmina-aleksandrowkujawski.pl/
http://www.ziemiakujawska.pl/


 

 

1. O zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje prawidłowo wypełniony wniosek 

rekrutacyjny oraz kolejność zgłoszenia. 

2. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu o tym fakcie zostaną powiadomione telefonicznie.  

3. W przypadku konieczności rezygnacji z wyjazdu z przyczyn obiektywnych należy 

powiadomić organizatora nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem wyjazdu, w 

przeciwnym razie deklarujący pokryje koszty transportu i wizyty w inkubatorze 

kuchennym. 

4. W momencie powstania wolnego miejsca, pierwszeństwo ma osoba, która jest 

pierwsza na liście rezerwowej. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu. 

6. W ramach wyjazdu uczestnik ma zagwarantowane: 

a) transport, 

b) wykłady, 

c) warsztaty serowarskie, 

d) serwis kawowy oraz obiad. 

7. Ponadto organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.  

8. Organizator nie sprawuje pieczy nad uczestnikami oraz ich mieniem w trakcie wyjazdu. 

9. Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej uczestnik ponosi pełna odpowiedzialność 

prawną i finansową.  

 

 

 


