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REGULAMIN NABORU
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w operacji „Lokalnie, regionalnie
i tradycyjnie – wiem co zjem”, zwanego dalej operacją.
2. Organizatorem operacji jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
z siedzibą w Warszawie, ul. Miedziana 3a, 00-814 Warszawa, zwana dalej
organizatorem.
3. Celem operacji jest podniesienie wiedzy i świadomości nt. lokalnych, regionalnych,
tradycyjnych produktów spożywczych oraz zachęcenie do wykorzystywania
produktów żywnościowych od lokalnych producentów/rolników, a także
wykorzystanie tej wiedzy do dalszego jej upowszechniania w środowisku lokalnej
społeczności.
4. Poprzez zgłoszenie swojego udziału każdy uczestnik akceptuje regulamin operacji
i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad oraz potwierdza,
że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do uczestnictwa w operacji.
Założenia operacji i zasady rekrutacji
1. Operacja skierowana jest do członków Kół Gospodyń Wiejskich, które działają
na terenie 9 województw tj. województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego,
kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, podkarpackiego,
śląskiego, łódzkiego.
2. Operacja trwa w okresie od marca do października 2018. Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany terminu zakończenia operacji.
3. W operacji może wziąć udział 29 Kół Gospodyń Wiejskich (58 uczestników).
4. Do udziału w operacji należy zgłosić się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, który
jest dołączony do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 roku.
5. Formularz może zostać przesłany w formie skanu na adres mailowy:
ekozdron@efrwp.com.pl lub faxem na nr 22 620 9093 lub pocztą tradycyjną na adres:
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A
00-814 Warszawa
z dopiskiem: warsztaty kulinarne.
6. O zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego. Każdemu zgłoszeniu nadany
zostanie numer rekrutacyjny (numer/data/godzina).
7. Do operacji zostanie zakwalifikowanych 29 Kół Gospodyń Wiejskich
uszeregowanych wg kolejności zgłoszeń.
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8. W przypadku większej ilości zgłoszeń, pierwszeństwo w zakwalifikowaniu będą mieli
laureaci (nagrody i wyróżnienia) ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo-Smaki Regionów” (dodatkowo otrzymają 10 punktów za każdą nagrodę
i 5 punktów za każde wyróżnienie), laureaci wojewódzkich konkursów (nagrody)
(dodatkowo otrzymają 5 punktów za każdą nagrodę).
Warunki uczestnictwa w operacji
1. Do udziału w operacji mogą zgłaszać się 2-osobowe grupy z Kół Gospodyń Wiejskich
zlokalizowanych na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego,
kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, podkarpackiego,
śląskiego, łódzkiego.
2. Operacja składa się z trzech etapów:
 warsztaty połączone z warsztatem kulinarnym dla członków KGW;
 warsztatów kulinarnych w szkołach, prowadzonych przez członków KGW*;
 promocji swoich produktów podczas dożynek przez członków KGW*1.
3. Wytypowani członkowie KGW, są zobowiązani do udziału w warsztatach, które
odbędą się w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów
(woj. zachodniopomorskie) w następujących terminach:
10-11.05.2018 r. dla KGW z województwa dolnośląskiego (10 osób)
12-13.06.2018 r. dla KGW z województwa kujawsko-pomorskiego i podlaskiego (12
osób)
14-15.06. 2018 r. dla KGW z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego (12
osób)
26-27.06.2018 r. dla KGW z województwa lubelskiego i podkarpackiego (12 osób)
28-29.06.2018 r. dla KGW z województwa śląskiego i łódzkiego (12 osób).
4. Warsztaty będą obejmowały część teoretyczną: wprowadzenie do operacji i jego
tematyki oraz praktyczną – warsztaty kulinarne. Koszty dojazdu na warsztaty,
zakwaterowania, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych pokrywa Organizator.
5. Członkowie KGW, po odbytych warsztatach, są zobowiązani przeprowadzić warsztaty
kulinarne, obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne dla wytypowanej grupy
uczniów, w łącznym wymiarze do 2 godzin lekcyjnych w okresie maj-czerwiecwrzesień 2018*.
6. Członkowie KGW są zobowiązani do udziału w dożynkach lokalnych/wojewódzkich
w okresie czerwiec-październik 2018*2.
7. Organizator pokrywa koszty zakupu produktów spożywczych, koszty dojazdu
do szkół/na dożynki, koszty druku ulotek promocyjnych*.




1

* W przypadku dofinansowania operacji ze środków KSOW.
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8. Członkowie KGW, po zakończeniu warsztatów w szkole i dożynkach, są zobowiązany
złożyć sprawozdanie w formie określonej przez Organizatora*.
9. Wszelkie informacje dotyczące organizacji i realizacji operacji będą zamieszczane
na stronie internetowej organizatora: www.efrwp.pl oraz będą przekazywane
uczestnikom drogą mailową lub/i telefoniczną.
Ochrona danych osobowych
1. Warunkiem uczestnictwa w operacji jest wyrażenie zgody przez uczestników operacji
na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926,
z późn. zm.) w celu prawidłowej realizacji operacji. Niewyrażenie przez uczestnika
lub jego prawnego opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
równoznaczne z brakiem możliwości udziału w operacji.
2. Administratorami danych osobowych uczestników operacji są: Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą: 08-014 Warszawa, ul. Miedziana 3A, oraz po ich
przekazaniu wraz z wnioskiem o refundację: Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Warszawie z siedzibą: 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą: 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 02-822 Warszawa, ul.
Poleczki 33. Dane osobowe uczestników zgłoszonych do udziału w operacji będą
przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia operacji. Administrator danych
może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy
o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, na przetwarzanie
danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją,
przeprowadzeniem i ewaluacją operacji. Dane osobowe mogą zostać przekazane
również innym uprawnionym podmiotom w przypadku kontroli i audytu.
3. Organizator zapewnia, że informacje nie zostaną odsprzedane lub przekazane
pod innym tytułem prawnym żadnej stronie trzeciej. Informacje są przesyłane do baz
danych organizatora bezpiecznym połączeniem internetowym.
4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom operacji przysługuje prawo
wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia
sprzeciwu co do ich przetwarzania przez organizatora.
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez firmy
telekomunikacyjne, firmy pocztowe oraz inne osoby doręczające przesyłki.
2. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez organizatora.
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5. Fundusz zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany
Regulaminu,
po zaakceptowaniu przez Zarząd Fundacji, będą publikowane na stronie internetowej
www.efrwp.pl z chwilą ich wejścia w życie.
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