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REGULAMIN
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
REALIZOWANYM PRZEZ
PÓŁNOCNOKASZUBSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ
I LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ KASZUBY
pt. „Z wody na talerz - zadania wspierające rozwijanie łańcuchów dostaw produktów rybackich”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Z wody na talerz zadania wspierające rozwijanie łańcuchów dostaw produktów rybackich” realizowanym przez
Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką (PLGR), Lokalna Grupę Rybacką Kaszuby
(LGR Kaszuby) oraz Lokalną Grupę Rybacką Shabla-Kavarna-Balchik z Bułgarii, zwanym dalej
„ Projektem”.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego.
3. Projekt realizowany jest w okresie od marca 2019 r. do stycznia 2021 r.
4. Projekt realizowany jest na obszarze PLGR (Władysławowo), LGR Kaszuby (Chmielno) oraz
LGR Shabla-Kavarna-Balchik (Bułgaria).
5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Rozdział II
Cel i zakres realizacji projektu
1. Celem projektu jest międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia
wartości produktów rybactwa na etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa
i akwakultury poprzez wyjazdy studyjne szlakiem kulinarnym wraz z warsztatami.
2. Cel projektu osiągnięty zostanie między innymi poprzez organizację wyjazdów studyjnowarsztatowych na obszar PLGR i LGR Kaszuby (wraz z warsztatami kulinarnymi).
Rozdział III
Zasady rekrutacji uczestników Projektu
1.
2.

3.

Liczba uczestników projektu jest ograniczona i wynosi: 12 osób z obszaru LGR Kaszuby i 12
osób z obszaru PLGR.
O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, przy jednoczesnym zachowaniu
następujących warunków:
1) uczestnik projektu musi mieć ukończone 18 lat;
2) uczestnik musi być osobą zamieszkałą na obszarze działania LGR Kaszuby (obejmującym
gminy Kartuzy, Chmielno, Sierakowice, Somonino, Sulęczyno, Stężyca, Przodkowo) lub
Północnokaszubskiej LGR (obejmującym miasto Puck oraz gminy Puck, Wejherowo,
Kosakowo, Krokowa, Władysławowo, Jastarnia, Hel) i/lub Członkiem LGR, które są
organizatorami projektu i/lub pracownikiem Biura LGR;
3) pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby związane z tematyką gastronomii,
tj. uczniowie i/lub nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych o profilu gastronomicznym, osoby
prowadzące działalność gastronomiczną, osoby promujące tradycje kulinarne Kaszub, itp.
Podpisanie przez uczestnika Projektu zgody na uczestnictwo w projekcie, zawierającej
w szczególności oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości oznacza
jednocześnie:

STOWARZYSZENIE LOKALNA
GRUPA RYBACKA KASZUBY
ul. P. Bukowskiego 2a
83-333 Chmielno
Tel/fax: 58 684 35 80
e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl
www.lgrkaszuby.pl

1)

STOWARZYSZENIE
PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA
GRUPA RYBACKA
84-120 Władysławowo,
ul. Portowa 15
tel. 58 77 46 890
e-mail: biuro@plgr.pl
www.plgr.pl

Wyrażanie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu
w związku z realizacją zadań przez LGR Kaszuby i PLGR, do celów związanych
z realizacją operacji, w szczególności w związku z wdrażaniem, ewaluacją, monitoringiem,
działaniami informacyjnymi i promocyjnymi oraz sprawozdawczością (zgodnie
z Rozporządzeniem 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000):
a) administratorami zgromadzonych danych osobowych są:
•
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby (adres: ul. P. Bukowskiego 2a, 83-333
Chmielno, telefon kontaktowy: 58 684 35 80, 530 530 733, e-mail:
biuro@lgrkaszuby.pl)
•
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (adres: ul. Portowa 15, 84-120
Władysławowo, telefon kontaktowy: 58 774 68 90, 722 224 585, e-mail:
biuro@plgr.pl)
b) LGR Kaszuby oraz PLGR nie zatrudniają Inspektora Ochrony Danych Osobowych
c) podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia
ogólnego, Ustawa
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
d) celem zbierania danych jest zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi
uczestników projektów współfinansowanych z funduszy UE, w tym także projektu pt.
„Z wody na talerz - zadania wspierające rozwijanie łańcuchów dostaw produktów
rybackich”
e) dane osobowe przetwarzane przez LGR Kaszuby przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
f) dane osobowe będą przekazywane uprawnionym odbiorcom tj. podmiotom
zaangażowanym
g) w zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników projektów
współfinansowanych
z funduszy UE, czyli do biura podróży obsługującego
wyjazd studyjny do Bułgarii (Biuro Podróży Ergotravel Sławomir Pek, e-mail:
group@ergotravel.eu)
h) osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
•
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach
przewidzianych prawem - do usunięcia danych oraz do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania swoich danych
•
wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych
odbywa się z naruszeniem przepisów rozporządzenia ogólnego tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
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Ponadto w związku z przetwarzaniem zgromadzonych danych osobowych, osoby
których dane dotyczą, nie podlegają decyzjom opierającym się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, o czym stanowi art.
22 rozporządzenia ogólnego.
2) Udzielenie LGR Kaszuby i PLGR nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego
wykorzystywania zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczestników projektu bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę
i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu
zgodnym z prowadzoną przez LGR Kaszuby i PLGR działalnością .
Zatwierdzenie listy uczestników Projektu przez PLGR i LGR Kaszuby.
Wzór deklaracji uczestnictwa w Projekcie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
i)

4.
5.

Rozdział IV
Zasady organizacji oraz uczestnictwa w projekcie
Realizacja zadań w ramach Projektu:
1. Harmonogram realizacji zadań ustalony zostanie przez PLGR i LGR Kaszuby.
2. W ramach Projektu zrealizowane zostaną n/w działania:
1)

WIZYTA STUDYJNO-WARSZTATOWA NA OBSZARZE LGR KASZUBY
a) Liczba uczestników zadania: 12 osób z LGR Kaszuby oraz 12 osób z PLGR
b) Miejsce realizacji zadania: obszar działania LGR Kaszuby;
c) Czas trwania zadania: 1 dzień;
d) Termin: listopad/grudzień 2020 r.
e) Informacje dodatkowe: W ramach wyjazdu odbędą się warsztaty kulinarne, podczas których
przygotowywane będą potrawy w temacie: rybne tradycje kulinarne w nowoczesnym
wydaniu.

2)

WIZYTA STUDYJNO-WARSZTATOWA NA OBSZARZE PLGR
a) Liczba uczestników zadania: 12 osób z LGR Kaszuby oraz 12 osób z PLGR
b) Miejsce realizacji zadania: obszar działania LGR Kaszuby;
c) Czas trwania zadania: 1 dzień;
d) Termin: listopad/grudzień 2020 r.
e) Informacje dodatkowe: W ramach wyjazdu odbędą się warsztaty kulinarne, podczas których
przygotowywane będą potrawy w temacie: nowoczesne wykorzystanie produktów rybactwa.

3.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:
1) udziału we wszystkich wyjazdach organizowanych w czasie trwania projektu oraz
potwierdzania na liście obecności swojego uczestnictwa w zajęciach;
2) przestrzegania miejsc i godzin organizacji spotkań, wyjazdów itp;
3) udzielania PLGR i LGR Kaszuby wszelkich niezbędnych i wyczerpujących informacji
związanych z udziałem w projekcie.
4) współdziałania z PLGR i LGR Kaszuby w zakresie realizacji po zakończeniu Projektu,
w tym w szczególności do wypełnienia ankiet dotyczących Projektu.
Rezygnacja Uczestnika z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w przypadkach uzasadnionych
zdarzeniem losowym, chorobą bądź też inną szczególnie uzasadnioną sytuacją.

4.
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Rozdział V
Postanowienia końcowe
1. LGR Kaszuby i PLGR zastrzegają sobie prawo:
1) zmiany niniejszego Regulaminu
2) wprowadzania zmian do zakresu i zasad realizacji Projektu bez podania przyczyny
3) publikacji informacji, materiałów i zdjęć z realizacji Projektu
4) decydowania w sprawach nieobjętych regulaminem oraz w sytuacjach spornych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia podejmują
PLGR i LGR Kaszuby.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie realizowanym
przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką i Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby pt. „Z wody na talerz -

zadania wspierające rozwijanie łańcuchów dostaw produktów rybackich”

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
pt. „Z wody na talerz - zadania wspierające rozwijanie łańcuchów dostaw produktów rybackich”

1

Imię i Nazwisko:
Adres zamieszkania:
-ulica, numer domu
-miejscowość

2

-kod pocztowy

3

PESEL

4

Adres e-mail:

5

Numer telefonu:

Informacja nt. związku
z branżą
gastronomiczną
6
1. Zgłaszam chęć uczestnictwa w Projekcie realizowanym przez Północnokaszubską Lokalna Grupę
Rybacką i Lokalną Grupę Rybacka Kaszuby.
2. Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji uczestnictwa w Projekcie są prawdziwe.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
realizowanym przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką i Lokalną Grupę Rybacką
Kaszuby i akceptuję wszystkie warunki w nim zawarte.

............................................................
(miejscowość i data)

……………………......................................
podpis Uczestnika Projektu

Formularz Zgłoszenia dostarczyć należy do siedziby LGR Kaszuby lub PLGR w terminie
do 20.11.2020 r.

