
 

 
 
 

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW ORAZ WYJAZDU STUDYJNEGO DO RUMUNII 
 

Dotyczy operacji: 
„LUBUSCY ROLNICY ODKRYWAJĄ RUMUŃSKI SZLAK ENOTURYSTYCZNY” 

 
 

§1 
Przedmiot Regulaminu  

 
Niniejszy Regulamin określa:  
- warunki udziału, zasady, podstawowe kryteria rekrutacji uczestników wyjazdu studyjnego 
do Rumunii – „Regulamin naboru uczestników” oraz  
- zasady zachowania się uczestników podczas pobytu w Rumunii – „Regulamin wyjazdu 
studyjnego”.  
 
 

§2 
Regulamin naboru uczestników 

 
1. Organizatorem wyjazdu studyjnego jest Lubuska Izba Rolnicza z siedzibą w Zielonej Górze, 
ul. Kożuchowska 15a. Wyjazd realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich w województwie lubuskim na rok 2019 r.    
2. Cele wyjazdu studyjnego:  
- ukazanie uczestnikom wysoko rozwiniętego winiarstwa na terenie Rumunii,  
- ukazanie  prorozwojowych przedsięwzięć winiarskich,  
- poznanie rumuńskiego szlaku wina,  
- zdobycie nowej wiedzy oraz informacji z zakresu finansowania przedsięwzięć, 
- inspiracja o nowe idee współpracy na wsi między różnymi sektorami społecznymi – instytucje, 
stowarzyszenia i organizacje.  
Szczegółowy program otrzymają zakwalifikowani uczestnicy w późniejszym terminie. 
3. Liczba uczestników wyjazdu studyjnego do Rumunii: 30 osób.  
4. Informacje o planowanym wyjeździe studyjnym Lubuska Izba Rolnicza rozpowszechnia wśród 
Członków Izby oraz Partnerów – między innymi podczas spotkań Rad Powiatowych Lubuskiej 
Izby Rolniczej oraz na stronie internetowej Lubuskiej Izby Rolniczej.  
5. O udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń, przy jednoczesnym zachowaniu 
następujących warunków:  
a) uczestnik wyjazdu musi mieć ukończone 18 lat,  
b) uczestnik musi być osobą zamieszkałą na obszarze woj. lubuskiego,  
c) pierwszeństwo udziału w wyjeździe mają:  
- Członkowie Rad Powiatowych V i VI kadencji Lubuskiej Izby Rolniczej i jej pracownicy,  
- przedstawiciele Partnerów,  
- przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,  
przedstawiciele zrzeszeń/stowarzyszeń rolniczych branżowych,  
- przedstawiciele sektora winiarskiego lub osoby planujące założyć działalność winiarską,   
- rolnicy.  



 

 
 
6. Warunkiem ubiegania się o udział w wyjeździe jest dostarczenie (przesłanie lub doręczenie) 
do biura Lubuskiej Izby Rolniczej (ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra), kompletnie 
wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego w terminie 
wskazanym w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 
do dnia 01.08.2019 roku. Dopuszcza się pomoc pracownika Organizatora w wypełnieniu 
formularza w siedzibie Organizatora, polegającą na elektronicznym wypełnieniu formularza, 
a następnie podpisaniu przez deklarowanego uczestnika. Formularze zgłoszeniowe przesłane 
lub doręczone po upływie ostatecznego terminu nie będą brały udziału w procesie rekrutacji. 
7. Wyboru uczestników wyjazdu dokonuje Organizator w oparciu o niniejszy Regulamin.  
8. Zarząd Izby zastrzega sobie zmianę niniejszego Regulaminu, bądź ponowne rozpoczęcie 
rekrutacji na innych zasadach, w przypadku braku dostatecznej liczby chętnych do udziału 
w wyjeździe studyjnym lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności.  
9. Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie przez Organizatorów o zakwalifikowaniu się 
do udziału w wyjeździe studyjnym najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2019r.  
10. Uczestnicy wyjazdu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w ramach  
i na potrzeby organizowanego wyjazdu studyjnego.  
11. Uczestnicy zobowiązani są do złożenia na piśmie, ewentualnej rezygnacji z wyjazdu 
studyjnego do Biura Lubuskiej Izby Rolniczej, najpóźniej na 20 dni roboczych przed datą 
wyjazdu. Niedotrzymanie tego terminu lub nieuzasadnione przerwanie uczestnictwa w wyjeździe 
będzie skutkować konsekwencjami finansowymi w postaci obowiązku zwrotu kosztów 
poniesionych przez organizatorów w wysokości 1500,00zł (jeden tysiąc pięćset złotych).   
 
 

§3 
Regulamin wyjazdu studyjnego 

 
1. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania podczas trwania wyjazdu, zarówno 
w środkach transportu, jak i wszystkich pozostałych miejscach pobytu.   
2. Uczestnicy zobowiązani są do:  
a)  przestrzegania miejsc i godzin zbiórek,  
b)  stosowania się do poleceń Organizatorów związanych z organizacją wyjazdu,  
c)  dostosowania się do planu wyjazdu studyjnego.  
2. Organizatorzy pokrywają koszty związane z przejazdem (autokarowym i lotniczym wraz 
z bagażem podręcznym), wyżywieniem, noclegiem oraz ubezpieczeniem NNW. Koszt 
ponadprogramowych „wydarzeń” (bagaż rejestrowany, atrakcje - rozrywki) - pokrywają 
uczestnicy wyjazdu.  
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowanie 
przez siebie w trakcie wyjazdu straty oraz szkody wyrządzone osobom trzecim.  
 
 

§4 
Postanowienia końcowe 

 
1. Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w wyjeździe akceptuje postanowienia niniejszego 
Regulaminu.  
2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję 
co do rozstrzygnięć podejmują Organizatorzy operacji. 



 

 
 
 
 

LUBUSCY ROLNICY ODKRYWAJĄ RUMUŃSKI SZLAK ENOTURYSTYCZNY 
 

 
Termin wyjazdu   
30 wrzesień – 4 październik 2019 roku.  
 
Środek transportu 
- autokarowy – z miejsca zbiórki na lotnisko i z powrotem; na terenie Rumunii do miejsc 
wizytacji w Bukareszcie, Buzau, Brasov, Sibiu;  
- lotniczy – do Bukaresztu i z powrotem. 
 
Ramowy program wyjazdu  

1. Spotkania z przedstawicielami instytucji działających na rzecz rolnictwa, doradcami 
rolniczymi, np. Rumuńska Izba Przemysłowo – Handlowa, Giełda Towarów Rolno – 
Spożywczych, inne działające w zakresie rolnictwa, winiarstwa.  

2. Zwiedzanie winnic na szlaku Bukareszt – Buzau – Brasov – Sibiu:  
a. Wizyta w conajmniej 3 winnicach, w tym:  

- Wizyta w gospodarstwie rolnym z produkcją wina. Wykorzystanie tradycji 
regionu do promowania produktu wytworzonego w gospodarstwie rolnym 
- Wizyta w innowacyjnym gospodarstwie rolnym, w którym pozyskuje się 
energię odnawialną ze źródeł rolniczych. Zastosowanie nowych technologii 
w rolnictwie. Innowacyjny system grzewczy, oparty na produktach 
ubocznych z wytwarzania wina, spotkanie z lokalnym winiarzem, 

b. Degustacje produktów regionalnych. 
3. Wskazanie rozwiązań i przykładów działalności gospodarstw, w których 

poza podstawową działalnością rolniczą rozwija się działalność dodatkowa (np. sprzedaż 
bezpośrednia, agroturystyka, przeprowadzanie warsztatów, zagrody edukacyjne). 

4. Bukareszt – Poznanie dziedzictwa kulturowego –muzeum etnograficzne w Bukareszcie - 
Ukazanie przykładów kultywowania tradycji oraz ukazywania zasobów geograficznych 
oraz ich wpływu na rozwój gospodarczy.   



 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
/wypełnić drukowanymi literami odręcznie lub elektronicznie/ 

  
Dane uczestnika wyjazdu studyjnego 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem naboru uczestników oraz Regulaminem wyjazdu 
studyjnego,  pn. „LUBUSCY ROLNICY ODKRYWAJĄ RUMUŃSKI SZLAK ENOTURYSTYCZNY”.  
  

............................................................................................................................................ 
imię i nazwisko 

 
..................................................................................................................................................................................................... 

adres zamieszkania lub adres siedziby instytucji/podmiotu 
 

............................................................................................................................................ 
nr telefonu oraz adres e-mail 

  
Oświadczam, że reprezentuję sektor/instytucję/podmiot (na terenie województwa lubuskiego)  

(prosimy krzyżykiem zaznaczyć właściwe):  
członek Rady Powiatowej V lub VI kadencji LIR / obecny pracownik biura LIR   
przedstawiciel Partnerów  
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  
przedstawiciel zrzeszeń/stowarzyszeń rolniczych branżowych  
przedstawiciel sektora winiarskiego lub osoba planująca założyć działalność winiarską  
rolnik  

 
Deklaruję udział w wizycie studyjnej do Rumunii w dniach od 30 września 2019r. 
do 4 października 2019r. i oświadczam, że znany jest mi Regulamin naboru uczestników oraz 
wyjazdu studyjnego do Rumunii, jak również  stateczny termin złożenia niniejszego formularza 
zgłoszeniowego, wyznaczony na dzień 01.08.2019 roku i miejsce jego dostarczenia wyznaczone w 
biurze Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze.  
  

.......................................................................... 
Data złożenia formularza  

i czytelny podpis składającego formularz 
  
Lubuska Izba Rolnicza informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE):   
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuska Izba Rolnicza z siedzibą w Zielonej Górze 
przy ul. Kożuchowskiej 15a,  
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania związanego z realizacją 
operacji wyjazdu studyjnego do Rumunii - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa,  
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,  
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych  w niniejszym formularzu oraz (w przypadku 
zakwalifikowania się) na publikację mojego wizerunku na stronie www LIR, biuletynie LIR i innych materiałach 
dotyczących wyjazdu. 
 

.......................................................................... 
czytelny podpis składającego formularz 


