Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn: „Spotkanie lokalnego biznesu Wokół Łysej Góry”
§1
Postanowienia ogólne
Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:
1) Beneficjent - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Wokół
Łysej Góry”.
2) Projekt – należy przez to rozumieć projekt pn. „Spotkania lokalnego biznesu Wokół Łysej
Góry ”.
3) Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.
„Spotkania lokalnego biznesu Wokół Łysej Góry”.
4) Uczestnik
– należy przez to rozumieć przedsiębiorcę z obszaru działania
Stowarzyszenia „LGD – Wokół Łysej” (Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów,
Suchedniów, Wąchock).
5) Wsparcie szkoleniowe – cykl spotkań w ramach projektu.
§2
Zasady kwalifikacji uczestników
1. Uczestnik przed złożeniem dokumentów powinien zapoznać się z Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie.
2. Rekrutacja uczestnika projektu przewidziana w okresie od 13.03.2019 do 30.04.2019.
3. Beneficjent zastrzega sobie możliwość przedłużenia rekrutacji w przypadku braku
odpowiedniej liczby uczestników na szkolenia, ale nie dłużej niż do 06.05.2019 r.
4. Dokumenty rekrutacyjne uczestnik może złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia „LGD –
Wokół Łysej Góry” lub przesłać pocztą do biura LGD; ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny.
W przypadku formularzy przesłanych drogą pocztową do siedziby biura LGD liczy się data
wpływu.
5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność
zgłoszeń.
6. Udział w projekcie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.
7. Uczestnik zainteresowany skorzystaniem z oferty zobowiązany jest do złożenia
następujących dokumentów zgłoszeniowych:
a) Formularz rekrutacyjny (składany przez Uczestnika raz na cały projekt), stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
b) Oświadczenie uczestnika (składane przez Uczestnika raz na cały projekt), stanowiące
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 7 muszą być wypełnione czytelnie i
właściwie podpisane.
9. Beneficjent potwierdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych,
o których mowa w ust. 7.
10. W przypadku gdy Uczestnik dostarczy niewłaściwie wypełnione dokumenty zgłoszeniowe,
o których mowa w ust. 7, dokumenty te podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od dnia
wezwania do ich uzupełnienia.
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11. Złożone przez Uczestnika dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
12. Rekrutacja Uczestników na poszczególne szkolenia ma charakter otwarty i jest
prowadzona przez Beneficjenta .
13. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do udziału w co najmniej dwóch szkoleniach
14. Każdy Uczestnik zostanie powiadomiony o terminach oraz miejscu szkoleń na adres email
podanym w formularzu zgłoszeniowym bądź telefonicznie co najmniej 7 dni przed
szkoleniem.
15. Beneficjent zastrzega sobie zmianę terminów szkoleń o którym poinformuje Uczestnika.
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§3
Zasady uczestnictwa w projekcie
Beneficjent ustala terminy i godziny realizacji cyklu szkoleń.
Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia dokumentów związanych bezpośrednio
z uczestnictwem w Projekcie w tym listy obecności.
Każdy Uczestnik ma prawo do:
a) skorzystania z cyklu 3 szkoleń:
• Rodo w praktyce – jak nie dać się zwariować?
• Jak pracować, aby osiągnąć sukces w swojej firmie?
• Jak efektywnie poszukiwać klientów?
b) w formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć w skali od 1 do 3 zainteresowanie/ bądź
uczestnictwo w szkoleniu (w tym 1. bardzo zainteresowany, 2. Średnio
zainteresowany, 3. mało zainteresowany)
c) udziału we wsparciu zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
d) zgłaszania uwag dotyczących zajęć oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio
trenerowi,
e) otrzymania materiałów szkoleniowych, o ile dana forma szkolenia to przewiduje,
f) oceny organizacji i przebiegu szkoleń, wykładowców za pomocą ankiet ewaluacyjnych,
g) otrzymania zaświadczeń, certyfikatów lub innych dokumentami potwierdzających
udział w szkoleniach,
Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach.
§4
Zasady rezygnacji z uczestnictwa we wsparciu
W przypadku braku możliwości uczestniczenia w szkoleniu, Uczestnik jest zobowiązany do
poinformowania telefonicznego/mailowego Beneficjenta o zaistniałym fakcie,
przynajmniej na 3 dni robocze przed terminem spotkania szkoleniowego.
§5
Zasady monitoringu
Uczestnik zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na listach
obecności podczas szkolenia.
Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych po zakończeniu
szkolenia.
§6
Postanowienia końcowe
Regulamin obowiązuje od dnia 13.03.2019 r. opublikowania do 30.04.2019 r.
Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu.
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3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia „LGD - Wokół Łysej Góry”
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny i na stronie www.wokollysejgory.pl oraz stronach
internetowych Gmin Członkowskich LGD.
4. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Oświadczenie uczestnika
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