
 

 

 

 

Regulamin  

Wyjazdu studyjnego w 2022 r. 

 

§ 1 

1. Regulamin wyjazdu studyjnego (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki uczestników 
wyjazdu na Pojezierze Suwalsko-Augustowskie w terminie 23-26 maja 2022 r. 

 

§ 2 

1. Organizatorem Wyjazdu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby (LGR Kaszuby), 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei ( LGR- Rybacka Brać Mierzei), Lokalna 
Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” ( LGR „Zalew Wiślany”).  

2. Wyjazd studyjny jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego 2014-2020. 

3. Wyjazd studyjny jest organizowany w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych 
Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie 
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” . 

 

§ 3 

Celem wyjazdu jest:  

a) Rozwój kapitału społecznego poprzez podejmowanie nowych inicjatyw, oddolnych działań 
lokalnych w celu realizacji założeń LSR realizowanych przez  LGR, partnerów przedmiotowego 
projektu, 

b) Zdobycie wiedzy, wymiana informacji i doświadczeń przez LGR-partnerów projektowych, 
c) Skorzystanie z dobrych praktyk w celu rozwoju  i dywersyfikacji przedsiębiorstw rybackich, 
d) Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu zorganizowania warunków do rozwoju wędkowania jako 

ważnego elementu rozwoju lokalnego. 
 

§ 4 

1. W wyjeździe studyjnym mogą wziąć udział: 
-  osoby, które ukończyły 18 lat, mające miejsce zamieszkania: 

a) na obszarze LGR Kaszuby (obejmującym gminy Kartuzy, Chmielno, Sierakowice, Somonino, 
Sulęczyno, Stężyca oraz Przodkowo) i/lub Członkowie LGR Kaszuby, 

b) na obszarze LGR-Rybacka Brać Mierzei (obejmującym gminy Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Nowy 
Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska) i/lub Członkowie LGR- Rybacka Brać 
Mierzei, 

c) na obszarze LGR „Zalew Wiślany” ( obejmującym gminy Braniewo -gmina wiejska, Braniewo- 
gmina miejska, Frombork, Tolkmicko) i/lub Członkowie LGR „Zalew Wiślany. 

- reprezentanci osób prawnych mających siedzibę na obszarach wskazanych  w § 4 pkt a, b, c. 



 

 

 

 
2. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe studyjnym jest nadesłanie/dostarczenie wypełnionego 

właściwego formularza zgłoszenia, stanowiącego załączniki numer 1 do niniejszego Regulaminu,                      
w terminie do dnia 13 maja 2022 r. do godz. 13.00 na adres Organizatora właściwego ze względu                  
na miejsce zamieszkania: 
a) LGR Kaszuby, ul. P. Bukowskiego 2 A, 83-333 Chmielno, tel. 58 684 35 80, e-mail 

biuro@lgrkaszuby.pl; 
b) LGR -Rybacka Brać Mierzei, ul. Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel.55 628 09 42,             

e-mail biuro@rybackabrac.pl; 
c) Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”, ul. Portowa 3, 14-500 Braniewo, tel. 55 235 11 12, e-mail 

info@lgrzalewwislany.pl . 
3. O zakwalifikowaniu w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Pierwszeństwo udziału w wyjeździe mają osoby związane z sektorem rybactwa, wędkarstwa oraz  

osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w wyjazdach studyjnych organizowanych przez LGR-y 
partnerów projektu. 

5. Uczestnicy telefonicznie poinformowani zostaną przez Organizatora, o zakwalifikowaniu do udziału            
w wyjeździe studyjnym.   

6. W wyjeździe studyjnym mogą wziąć  udział przedstawiciele Biura LGR-ów, partnerów projektu. 
 

§ 5 

Organizator wyjazdu odpowiada za zapewnienie uczestnikom transportu, wyżywienia oraz noclegu, zgodnie 

z programem  stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 6 

1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowane przez siebie                
w trakcie Wyjazdu straty oraz szkody wyrządzone osobom trzecim. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania podczas trwania wyjazdu, zarówno w środkach 
transportu, jak i wszystkich pozostałych miejscach pobytu. 

 

§ 7 

Uczestnicy zobowiązani są do: 

a) przestrzegania miejsc i godzin zbiórek, 
b) stosowania się do poleceń Organizatora związanych z organizacją wyjazdu, 
c) dostosowania się do planu wyjazdu studyjnego.  

 

§ 8 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skradziony, zniszczony lub zagubiony bagaż uczestnika 

wyjazdu. 
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§ 9 

1. Rezygnację z wyjazdu należy zgłosić w formie pisemnej do Biura LGR właściwego ze względu 
zamieszkania   co najmniej na 2 dni robocze przed datą wyjazdu.  

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1 Uczestnik może zostać obciążony 
kosztami poniesionymi przez LGR -y w związku z organizacją przedmiotowego wyjazdu. 

 

§ 10 

Organizator  zastrzega sobie prawo do publikacji informacji, materiałów i zdjęć wyjazdu studyjnego oraz ich 

uczestników, a zgłoszenie udziału w wyjeździe, oznacza jednocześnie: 

a) Wyrażanie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników wyjazdu 
studyjnego w związku z realizacją zadań przez LGR-y- Beneficjentów Operacji realizowanej                     
w ramach działań  prowadzonych w ramach współpracy objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”                
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).               

b) Udzielenie LGR-om nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć              
i nagrań z wizerunkiem uczestników wyjazdu studyjnego 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-y 
działalnością w zakresie działania „Koszty bieżące i aktywizacja” w ramach Priorytetu 4 
„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym 
„Rybactwo i Morze”. 

c) Wyrażenie zgody na rozpowszechnianie informacji o wyjeździe studyjnym. 
  

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia podejmuje 
Organizator. 

2. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do udzielenia Organizatorowi wszelkich niezbędnych                                  
i wyczerpujących informacji związanych z udziałem w wyjeździe. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
 

 


