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Regulamin warsztatów dla kobiet 

w ramach projektu współpracy międzynarodowej  

„Kobiety aktywne w społeczeństwie” 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa w warsztatach. 

2. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

 „Projekt” - Projekt w ramach współpracy międzynarodowej pn. „Kobiety 

aktywne w społeczeństwie”, dofinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 „Organizator” – Lokalna Grupa Działania  „Trakt Piastów” w Łubowie. 

 „Uczestnik warsztatu” - osoba zakwalifikowana do udziału w warsztacie. 

 „Formularz  zgłoszeniowy” - formularz  zgłoszeniowy  na warsztaty w   ramach 

Projektu będzie dostępny na stronie internetowej oraz na portalu 

społecznościowym. 

3. Warsztaty organizowane są  na  podstawie  Umowy  Partnerskiej z dnia 02.11.2020 r., 

zawartej pomiędzy: 

 Lokalną Grupą Działania „Trakt Piastów” z siedzibą w Łubowie;  

adres: Łubowo 1, 62-260 Łubowo, NIP  7842491172, REGON 302598707,  

tel.: +48 614 275 950, e-mail: biuro@lgdtraktpiastow.pl 

 NEWKD (Kerry LAG), Áras an Phobail, Croílár na Mistéalac, Dean’s Lane, Tralee, 

Co. Kerry, Tel: (+353) 85 7417396, e-mail: johnloughrey@newkd.ie 

4. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji społeczno-ekonomicznych kobiet                 

oraz promocja lokalnych zasobów i tradycji. 

5. Warsztaty  zostaną zrealizowane  dla 3 grup kobiet: 

- rolniczki 

- wytwórczynie (panie wytwarzające produkty lokalne) 

- przedsiębiorcy. 

Warsztat będzie jednodniowy (czas trwania od 5-8h) i zostanie przeprowadzony                      

w formie ON-LINE.  
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6. Zakres  tematyczny warsztatów: 

 grupa Rolniczki: Warsztat z samorozwoju, Permakultura 

 grupa Wytwórczynie: Marketing internetowy, Warsztat z samorozwoju 

 grupa Przedsiębiorcy: Marketing internetowy, Negocjacje w biznesie. 

Każda zakwalifikowana osoba będzie uczestniczyła w dwóch warsztatach 

odpowiednich dla danej grupy. Tematy warsztatów będą zależały od przynależności      

do jednej z ww. grup.  

7. Tematy warsztatów wynikają z badania potrzeb przeprowadzonego przez LGD „Trakt 

Piastów” w formie ankiety wśród kobiet. 

8. Organizator warsztatów oferuje uczestnikom wsparcie w postaci materiałów 

szkoleniowych przekazanych uczestnikom warsztatu; 

9. Po przeprowadzeniu warsztatów będzie przygotowany materiał filmowy z udziałem 

kobiet, które wezmą udział w warsztatach. 

 

Warunki naboru uczestników warsztatu 

1. Uczestnik warsztatu musi być: 

 osobą pełnoletnią 

 osobą należącą do grupy defaworyzowanej, tj. kobietą z obszaru LGD                   

„Trakt Piastów” 

 należeć do jednej z grup: rolniczki, wytwórczynie bądź przedsiębiorcy. 

2. LGD może odmówić udziału w warsztacie, jeśli kobieta – nie jest z obszaru LGD                            

albo z załączonego opisu wynika, iż nie należy do żadnej z 3 grup (rolniczki, 

wytwórczynie, przedsiębiorcy). 

3. Całkowita liczba uczestników na jeden warsztat jest  ograniczona i  wynosi 8 osób, 

dlatego podczas rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

4. Zapisy na warsztat będą odbywały się tylko drogą mailową. O pierwszeństwie decyduje 

data zgłoszenia. 

5. Podstawą udziału w warsztacie będzie dostarczenie droga mailową wypełnionego  

przez uczestnika „Formularza Zgłoszeniowego” w  terminie  do 09.04.2021 r. (liczy się 

data otrzymania pisma przez LGD). Formularze zgłoszeniowe doręczone droga 

mailową po upływie ostatecznego terminu nie będą brały udziału w procesie rekrutacji.  

6. Przesłanie  Formularza  zgłoszeniowego  jest  równoznaczne  z akceptacją  Regulaminu.  

7. Kandydat zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w warsztacie 

(Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 1. do niniejszego Regulaminu).  
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Postanowienia końcowe 

 

1. LGD „Trakt Piastów” zastrzega sobie możliwość dokonania zmian terminu warsztatu. 

2. Udział w warsztacie jest  jednoznaczny  z  wyrażeniem  zgody na  przetwarzanie  danych 

osobowych   na   potrzeby projektu  współpracy na podstawie art.   6   ust.   1   lit.   a  

rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27.04.2016  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)  (Dz.  Urz.  UE              

L 119/1) oraz  publikację wizerunku  w  mediach  oraz  materiałach  informacyjno -

promocyjnych  dotyczących realizacji projektu współpracy. 
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