
Regulamin wyjazdu studyjnego do Pokrzydowa w ramach projektu Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Prezentacja dobrych praktyk ekologicznej 

działalności rolniczej na obszarach wiejskich szansą dla rolnictwa 

ekologicznego w Gminie Aleksandrów Kujawski”  

  

§1 

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

który odbędzie się w dniu 10 września 2020 roku do Gospodarstwa i  Wytwórni Makaronu  Bio 

u Babalskich w Pokrzydowie.  

2. Wizyta studyjna w ekologicznym gospodarstwie rolnym w Pokrzydowie jest finansowana  

z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 

w obszary wiejskie.  

3. Liczba uczestników wyjazdu jest ograniczona - 23 osoby. 

4. 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, zatwierdza listę uczestników  

i zaproszonych gości. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników wyjazdu o kwalifikacji do 

udziału w wyjeździe decyduje kolejność złożenia wniosku rekrutacyjnego. Kwalifikacja 

uczestników wyjazdu studyjnego weryfikowana jest na podstawie kolejności złożonego 

wniosku rekrutacyjnego, a następnie listy rezerwowej.     

3. Wniosek rekrutacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu znajduje się do 

pobrania na stronie www.gmina-aleksandrowkujawski.pl i www.ziemiakujawska.pl w zakładce 

Aktualności lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, gdzie 

zawarte są informacje dotyczące wyjazdu i programu wizyty. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wyjazdu lub jego odwołania  

w sytuacjach na które nie ma wpływu (klęska żywiołowa, pandemia, strajk, okoliczności 

związane z działaniem sił wyższych itp.). 

§3 

1. Uczestnikiem wyjazdu powinna być osoba pełnoletnia oraz zamieszkiwać obszar gminy 

Aleksandrów Kujawski. 

2. W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe studyjnym należy 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 202 0roku. 

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

producentów żywności, przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie 

gminy Aleksandrów Kujawski.  

§4 

1. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu zostaną powiadomione telefonicznie przez pracownika    

http://www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/
http://www.ziemiakujawska.pl/
mailto:sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl


      Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.  

2. W przypadku konieczności rezygnacji z wyjazdu należy powiadomić organizatora nie później 

niż na 7 dni przed rozpoczęciem wyjazdu, w przeciwnym razie deklarujący pokryje koszty 

transportu i wizyty w ekologicznym gospodarstwie rolnym. 

3. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do wyjazdu i powstania wolnego miejsca, 

pierwszeństwo ma osoba według kolejności na liście rezerwowej. 

4. W ramach wyjazdu uczestnik ma zagwarantowane: 

       a) transport, 

       b) wykłady, 

       c) warsztaty dot. produkcji materacy i poduszek z nasion, 

       d) serwis kawowy oraz obiad. 

        5. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.  

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

        7. Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność                           

prawną i finansową.  

§5 

1. Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach   
podsumowujących wyjazd oraz materiałach promujących, bądź wydarzeniach organizowanych 
lub współorganizowanych przez Gminę Aleksandrów Kujawski. Uczestnikowi nie przysługuje 
wynagrodzenie za ww. publikacje.  
 

§ 6 
 

1. Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji oraz organizacji wyjazdu – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych. 

2. Przetwarzane dane osobowe zostaną wyłącznie w celu organizacji wizyty studyjnej. Uczestnicy   
mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. 
Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia 
udziału w rekrutacji i wyjeździe. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do 
należytego przeprowadzenia wyjazdu studyjnego. Po upływie tego okresu dane osobowe 
uczestników zostaną usunięte.  
 

§ 7 
 

1. Regulamin rekrutacji na wyjazd studyjny wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

2. Złożenie Zgłoszenia do udziału w wyjeździe studyjnym jest jednoznaczne z potwierdzeniem 
faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz stanowi akceptację jego postanowień.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiana 
Regulaminu każdorazowo zostanie ogłoszona na stronie internetowej   

www.gmina-aleksandrowkujawski.pl  i  www.ziemiakujawska.pl 
4. W przypadkach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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