REGULAMIN
rekrutacji i warunków uczestnictwa w inicjatywach edukacyjnych organizowanych
w ramach projektu pn. „Organizacja i przeprowadzenie 4 otwartych inicjatyw
edukacyjnych w utworzonej sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Zadanie pod tytułem „Organizacja i przeprowadzenie 4 otwartych inicjatyw

edukacyjnych w utworzonej sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie” , zwany
dalej „projektem”, współfinansowany jest ze środków budżetu Województwa
Podkarpackiego.
2. Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 14 lipca 2020 r. do
dnia 30 listopada 2020 r.
3. Celem projektu jest przeprowadzenie 4 inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji
„Uniwersytetu Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na
lata 2017-2020”.
4. Niniejszy Regulamin określa zasady restauracji i warunki uczestnictwa w inicjatywach
edukacyjnych organizowanych w ramach projektu.
§ 2. Słownik pojęć
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Szkoleniu – należy przez to rozumieć inicjatywę edukacyjną o tematyce
samorządowo – obywatelskiej, promocyjno-gospodarczej, ekologicznej realizowaną
w ramach projektu,
2) Warsztacie – należy przez to rozumieć rodzaj szkolenia,
3) Organizatorze – należy przez to rozumieć Gminę Żyraków, która przeprowadzi
szkolenia,
4) Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę aplikującą do udziału w szkoleniu,
5) Uczestniku – należy przez to rozumieć kandydata, który został zakwalifikowany do
udziału w szkoleniu.

§ 3. Kandydaci
Kandydatami do udziału w szkoleniu mogą być wyłącznie mieszkańcy powiatu dębickiego
z terenu miast i gmin: m. Dębica, Brzostek, Pilzno, Żyraków, gm. Dębica, Jodłowa, Czarna.
§ 4. Proces rekrutacji
1. Kandydat zgłasza Organizatorowi deklarację udziału w projekcie poprzez wypełnienie karty
zgłoszenia podając: tytuł szkolenia, imię i nazwisko Kandydata, miejscowość zamieszkania,
telefon kontaktowy, adres e-mailowy.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 należy zgłosić:
1) telefonicznie pod numerem: 14 6812819,
2) drogą elektroniczną na adres: ckipzyrakow@gmail.com.
3. Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie od 13 sierpnia 2020 r. do dnia poprzedzającego
dzień organizacji szkolenia lub do wyczerpania miejsc.
4. Przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie odbywa się poprzez dopisanie Kandydata na listę
uczestników projektu.
5. Kandydat zgłaszając swój udział w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w celu promocji i rozliczenia projektu.
6. Zgłoszenie przez Kandydata
z zakwalifikowaniem się do projektu.
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§ 5. Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja ma charakter otwarty i powszechny wobec wszystkich osób, które spełnią
warunek określony w § 3 niniejszego Regulaminu.
2. Działania rekrutacyjne poprzedzone będą kampanią informacyjną i promocyjną prowadzoną
na terenie powiatu dębickiego.
3. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły i w kolejności zgłoszeń.
4. Dopuszcza się możliwość, aby jeden Uczestnik wziął udział w kilku szkoleniach.
5. W przypadku większego zainteresowania udziałem w danym szkoleniu utworzona zostanie
lista rezerwowa.
6. W momencie rezygnacji Uczestnika z listy podstawowej, na jego miejsce rekrutowana będzie
kolejna osoba z listy rezerwowej.
7. Od decyzji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do projektu nie przysługuje
odwołanie.

§ 6. Szkolenia
1. W ramach projektu przeprowadzone zostaną 4 szkolenia:
- SZKOLENIE: „Jak Cię widzą tak Cię piszą – warsztaty medialne”
DATA: 27 sierpnia 2020 (czwartek)
GODZINA: 8.00 – 15.00 (8h)
PROWADZENIE: Adam Mokrzycki – trener medialny
Szkolenie ze skutecznej autoprezentacji, wystąpień publicznych, komunikacji i budowy relacji
urząd-mieszkańcy, tworzeniu i budowy treści pomocnych w przekazie informacji, promocji
i budowania wizerunku urzędu na zewnątrz.
Propozycja podyktowana możnością nabycia umiejętności niezbędnych w pracy z różnymi
beneficjentami, potrzebą zmniejszenia dystansu, ociepleniu wizerunku, odnalezienia
w dzisiejszym świecie nowoczesnej technologii.
- SZKOLENIE: „Nie piszę, bo nie wiem – Piszę, bo wiem”
DATA: 10 września 2020 (czwartek)
GODZINA: 16.00 – 20.00 (4h)
PROWADZENIE: Diana Wójcik – szkoleniowiec ze Stowarzyszenia „Razem Zdziałamy
Więcej”
Szkolenie połączone ze wskazówkami praktycznymi dla członków NGO-sów z pozyskiwania
funduszy, pisania wniosków, wyjaśnieniu pojęć (np. wskaźniki, rezultaty, ewaluacja),
rozliczania, możliwości pozyskiwania, partnerstwa, uzyskania odpowiedzi na pytanie od czego
zacząć, by działać? Szkolenie zorganizowane ze względu na brak wiedzy w prawidłowym
wypełnianiu wniosków, nierozumieniu pojęć, braku wiedzy podstawowej związanej z
działalnością społeczną.
- SZKOLENIE: „Lider społeczny, a wybory tuż tuż”
DATA: 24 września 2020 (czwartek)
GODZINA: 15.00 – 20.00 (4h)
PROWADZENIE: Trener z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
w Rzeszowie
Szkolenie dla obecnych i przyszłych sołtysów, radnych, osób chętnych, które wiążą przyszłość
lub będą chciały pełnić w/w funkcje z zakresu: finansów publicznych, funduszu sołeckiego,
ustawy o jawności życia publicznego, wystąpień publicznych i współpracy z mediami, ochrony
danych osobowych na sesjach rady w praktyce, legislacji w gminie, sprawnej komunikacji,
poznania zasad techniki prawodawczej - kompendium wiedzy lidera społecznego.
- SZKOLENIE: „Zdrowo i ekologicznie – podkarpackie produkty regionalne
i tradycyjne”
DATA: 24 września 2020 (czwartek)

GODZINA: 15.00 – 20.00 (4h)
PROWADZENIE: Trener ze Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa
Ekologicznego” w Świlczy
Szkolenie z zakresu zasad ekologicznej uprawy roślin i chowu zwierząt, jakość żywności
ekologicznej, oznakowania produktów ekologicznych, wsparcia i finansowania rolnictwa
ekologicznego, sprzedaży i dystrybucji żywności ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, zasad
rejestracji produktu regionalnego i tradycyjnego, certyfikacji i kontroli. Tego rodzaju szkolenie
znalazło się w ofercie instytucji rekomendowanych jako jedynej oferującej w/w zakres, dlatego
też wybrano ofertę
2. W jednym szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.
3. Szkolenia zostaną przeprowadzone w Dworku w Straszęcinie.
§ 7. Prawa i obowiązki uczestników
1. Osobie, która uzyskała informację o zakwalifikowaniu do projektu przysługują prawa
i obowiązki określone niniejszym Regulaminem.
2. Potwierdzenie uczestnictwa w projekcie stanowi dla Uczestnika zobowiązanie do udziału
w wybranym szkoleniu.
3. Uczestnik szkoleń ma prawo do:
1) bezpłatnego udziału w szkoleniu,
2) otrzymania materiałów szkoleniowych,
3) korzystania z dostępnego cateringu,
4. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
1) zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu,
2) zapoznania się i przestrzegania Procedury związanej z przeciwdziałaniem COVID19 w trakcie organizowanych szkoleń,
3) potwierdzenia swojej obecności w szkoleniu,
4) wypełniania ankiet i innych dokumentów związanych z realizacją projektu
i monitoringiem jego późniejszych rezultatów,
5) współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu.
5. W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu, a także zasad
współżycia społecznego, Uczestnik może zostać usunięty z listy uczestników projektu.
§ 8. Zasady rezygnacji z udziału w szkoleniu
Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu pod warunkiem telefonicznego
powiadomienia Organizatora na 24 godziny przed planowanymi zajęciami.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu.
3. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu.
4. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.ugzyrakow.pl

