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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w projekcie „Kobiety Zaścianka – inicjatorkami 

rozwoju lokalnego” realizowanym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

finansowanym ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.  

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1) Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Kobiety Zaścianka – inicjatorkami 

rozwoju lokalnego”; 

b) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udziału w Projekcie; 

c) Realizatorze Projektu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Zaścianek Mazowsza”; 

d) Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć bezpośrednich odbiorców działań 

projektowych tzn. osoby biorące udział w konferencji, warsztatach, konkursie; 

e) Partnerze publicznym – należy przez to rozumieć Centrum Kultury w Troszynie; 

f) Partnerze prywatnym – należy przez to rozumieć Lokalną Agencję Przedsiębiorczości 

Justyna Balcerzak. 

2) Regulamin określa w szczególności: kryteria i warunki uczestnictwa w poszczególnych 

wydarzeniach Projektu, proces rekrutacji, warunki rezygnacji z udziału w Projekcie. 

3) Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek 

Mazowsza” w partnerstwie z Centrum Kultury w Troszynie oraz Lokalną Agencją 

Przedsiębiorczości Justyna Balcerzak. 

4) Projekt zostanie zrealizowany w terminie do 30 listopada 2014 roku. 

5) W ramach projektu można wziąć udział w:  

a) Konferencji 

b) Warsztatach 

c) Konkursie 

d) Publikacji 

II. KONFERENCJA 

1) Zakres działania projektowego polegającego na organizacji konferencji obejmuje 6 

godzin wykładów połączonych z dyskusją na temat aktywności gospodarczej 

i społecznej na obszarach wiejskich. 

2) Uczestnikami konferencji mogą być osoby zamieszkujące obszary wiejskie gmin 

z Czerwin, Goworowo, Rzekuń i Troszyn, jednak pierwszeństwo udziału 

w konferencji będą miały kobiety. 

3) Nabór uczestników konferencji zostanie przeprowadzony w sposób otwarty i jawny. 

4) O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, weryfikowana na podstawie daty 

wpływu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do siedziby Realizatora 

przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, przy czym istnieje również możliwość zgłoszenia 

telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wzór formularza 

zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5) Liczba uczestników ograniczona do 50 osób. 

6) W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji Uczestnik Projektu zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie Realizatora, który zakwalifikuje do udziału 

kolejną osobą z listy rezerwowej. 
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III. WARSZTATY 

1) Zakres działania projektowego polegające na organizacji warsztatów obejmuje 

trzydniowe, pięciogodzinne zajęcia dla każdej z 4 grup warsztatowych dotyczące 

tradycyjnych, lokalnych produktów. Ponadto warsztaty przygotowują również 

uczestniczki do udziału w konkursie. 

2) Zasady rekrutacji uczestników warsztatów: 

a. Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie kobiety zamieszkujące obszary 

wiejskie z gmin Czerwin, Goworowo, Rzekuń i Troszyn. 

b. Nabór uczestniczek warsztatów zostanie przeprowadzony w sposób otwarty 

i jawny. 

c. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia czteroosobowego zespołu 

reprezentującego jedną miejscowość z terenu, o którym mowa w ppkt. a, 

weryfikowana na podstawie daty wpływu czterech poprawnie wypełnionych 

formularzy zgłoszeniowych do siedziby Realizatora przy ulicy Polnej 15 

w Troszynie, przy czym istnieje również możliwość zgłoszenia telefonicznego 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszystkie cztery formularze 

muszą być wypełnione przez osoby reprezentujące miejscowość swojego 

zamieszkania. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

d. W skład zespołu musi wejść przynajmniej 2 osoby deklarujące brak 

aktywności zawodowej lub zatrudnienie w rolnictwie – weryfikacja kryterium 

formalnego na podstawie danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych. 

e. Jedna miejscowość może być reprezentowana tylko przez jeden 

czteroosobowy zespół. 

f. Liczba uczestniczek ograniczona do 52 osób, czyli 13 czteroosobowych 

zespołów.   

3) Realizator dopuszcza jednodniową, usprawiedliwioną pisemnym oświadczeniem 

nieobecność przyjętym przez osobę pełniącą rolę koordynatora Projektu. Jednak 

w zajęciach w danym dniu musi brać udział przynajmniej trzy osoby z zespołu, które 

następnie przekażą zdobytą wiedzę nieobecnej osobie ze swojego zespołu, co zostanie 

zweryfikowane przez trenera prowadzącego warsztaty.  

4) Wszystkie osoby wchodzące w skład zespołów zobowiązują się do wzięcia udziału 

w konkursie kulinarnym oraz w opracowaniu publikacji zgodnie z warunkami 

zawartymi w niniejszym Regulaminie. 

IV. KONKURS 

1) Przedmiotem konkursu będą potrawy wigilijne charakterystyczne dla obszaru gmin 

Czerwin, Goworowo, Rzekuń i Troszyn. 

2) Uczestnikami konkursu będą osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach 

zgodnie z procedurą zawartą w części III niniejszego Regulaminu. 

3) 13 zespołów, składających się z 4 uczestniczek, przygotuje jedną potrawę 

konkursową. 

4) Propozycje potraw konkursowych zostaną wytypowane przez uczestniczki podczas 

zajęć warsztatowych. Spośród wszystkich wymienionych tradycyjnych potraw 

wigilijnych pojawiających się na stołach mieszkańców gmin Czerwin, Goworowo, 

Rzekuń i Troszyn, uczestniczki wybiorą 13 tych najbardziej charakterystycznych. 

Następnie każdy zespół wylosuje potrawę, którą będzie przygotowywał podczas 
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konkursu. Uczestniczki opracują przepisy 13 potraw w oparciu o własną wiedzę 

i umiejętności, zachowując tradycyjny sposób ich wykonania.  

5) Realizator zapewni produkty spożywcze, naczynia i sprzęt gastronomiczny niezbędne 

do przygotowania potraw konkursowych. 

6) Uczestniczki Projektu zaprezentują potrawy konkursowe podczas rozstrzygnięcia 

konkursu w formie ich degustacji przygotowanej dla 80 osób. 

7) Oceny potraw dokonają osoby, które zostały zaproszone na rozstrzygnięcie konkursu 

i potwierdzą swój udział w wydarzeniu poprzez zgłoszenie telefoniczne lub e-

mailowe. O zakwalifikowaniu osoby do udziału rozstrzygnięciu konkursu decyduje 

kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona do 80 uczestników. Jednej osobie 

przysługuje jeden głos.  

8) Osoby te zgłaszając swój udział w wydarzeniu akceptują wszystkie warunki zawarte 

w niniejszym Regulaminie, w tym: 

a. Zasady głosowania i oceny potraw; 

b. Możliwości wykorzystania zdjęć z ich wizerunkiem przez Realizatora do 

promocji wydarzenia. 

9) Osoby zaproszone i zakwalifikowane do udziału w rozstrzygnięciu konkursu oceniają 

na kartach oceny (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) smak, prezencję 

i estetykę oraz tradycyjny sposób przygotowania potrawy wybierając najlepszą.  

10) W następnej kolejności komisja konkursowa, w skład której wchodzi koordynator 

Projektu oraz przedstawiciele Realizatora, Partnera prywatnego, Partnera publicznego 

zlicza głosy i ogłasza 1, 2, 3 miejsce. 

V. PUBLIKACJA 

1) W ramach realizacji Projektu zostanie wydana publikacja zawierającą przepisy 

i fotografie potraw konkursowych. 

2) Uczestniczki konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie przepisów potraw 

konkursowych, zdjęć potraw oraz z ich wizerunkiem w publikacji wydanej w ramach 

Projektu. 

3) Osobami zaangażowanymi w pracę nad publikacją będą uczestnicy zakwalifikowani 

podczas rekrutacji do wzięcia udziału w warsztatach. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Dostarczenie kart zgłoszeniowych oznacza akceptację warunków udziału w projekcie                       

i regulaminu, którego interpretacja należy do koordynatora Projektu. Żadne odwołania 

nie zostaną uwzględnione.  

2) Udział w projekcie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące 

na: 

a. przetwarzanie przez Realizatora danych osobowych na potrzeby realizacji 

Projektu (rekrutacja, promocja, monitoring, ewaluacja, kontrola) zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); 

b. nieodwołalne i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć             

z moim wizerunkiem 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 Stowarzyszenie LGD „Zaścianek Mazowsza”  

działalnością. Osoby wykonujące zdjęcia są związane ze Stowarzyszeniem 
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LGD „Zaścianek Mazowsza”. Zdjęcia będą wykorzystywane na oficjalnej 

stronie internetowej Stowarzyszenia, w gablocie Stowarzyszenia oraz                       

w materiałach promocyjnych wydawanych przez Stowarzyszenie; 

c. wykorzystanie przedstawionego przepisu potrawy do dalszej promocji obszaru 

LGD. 

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje osoba 

pełniąca funkcję koordynatora Projektu w porozumieniu z Realizatorem i Partnerami 

Projektu zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie Projektu oraz złożoną ofertą 

realizacji zadania publicznego.  

 

 

 
 K o o r d y n a t o r  P r o j e k t u    

 

 

Anna Tyszka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

do Regulaminu udziału w projekcie  
pt. „Kobiety Zaścianka – inicjatorkami rozwoju lokalnego” 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Szanowni Państwo, 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, którego celem jest zebranie danych 

koniecznych do rekrutacji uczestników projektu pt. „Kobiety Zaścianka – inicjatorkami 

rozwoju lokalnego” realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

finansowanego ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.  

INFORMACJE O KANDYDACIE 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Adres zamieszkania Miejscowość: ………………………………………………………... 

Ulica: ………………………………………………………………... 

Nr domu: ………………… Nr lokalu: ……………………………... 

Kod: …………………. Poczta: …………………………………….. 

Gmina: ………………………………………………………………. 

Powiat: …………………… Województwo: ……………………….. 

Data i miejsce 

urodzenia: 

 

Płeć:  Kobieta  Mężczyzna 
 

Telefon:  

E-mail:  

Pozycja na rynku 

pracy: 

osoba nieaktywna zawodowo  

 rolnik/domownik rolnika 

 osoba aktywna zawodowo  

 inny ……………………………………………………………. 

Działanie, w którym 

deklaruję udział 

 Konferencja 

 Warsztaty
*
  

 Konkurs
*
  

 Publikacja
* 
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* reprezentuję grupę z miejscowości ……………………………… 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………… deklaruję gotowość do uczestnictwa 

w projekcie pt. „Kobiety Zaścianka – inicjatorkami rozwoju lokalnego” realizowanym w ramach Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich finansowanego ze środków publicznych  

pochodzących z budżetu państwa – realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek 

Mazowsza” w partnerstwie z Centrum Kultury w Troszynie oraz Agencją Przedsiębiorczości Loklanej Justyna 

Balcerzak w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym. 

OŚWIADCZENIA: 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………… oświadczam, że:  

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, ewaluacji, kontroli, 

monitoringu oraz na gromadzenie, przetwarzanie i udostępniania moich danych osobowych (zgodnie                      

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochranie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 

z późn. zm.) przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, 

2) wyrażam zgodę na udostępnienie i wykorzystanie mojego wizerunku do zdjęć, które będą zamieszczane 

na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl oraz wykorzystywane w publikacjach związanych 

z promocją projektu i LGD, 

3) zapoznałem/am się z Regulaminem udziału w projekcie pt. „Kobiety Zaścianka – inicjatorkami rozwoju 

lokalnego” i w pełni go akceptuję, 

4) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń niezgodnych 

z prawdą lub zatajenie prawdy – art. 233 Kodeksu Karnego i niniejszym oświadczam, że dane zawarte 

w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą i stanem faktycznym; 

 

 

 

 

………………………………………………………  ………………………………………………………. 
Miejscowość, data  Czytelny podpis kandydata 

 

 

 

 
 K o o r d y n a t o r  P r o j e k t u    

 

 

Anna Tyszka 

 

 

Załącznik Nr 2 

do Regulaminu udziału w projekcie  
pt. „Kobiety Zaścianka – inicjatorkami rozwoju lokalnego”

 

http://www.zascianekmazowsza.pl/
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KARTA OCENY 

potraw w konkursie kulinarnym organizowanym w ramach projektu 

pt.: „ K o b i e t y  Z a ś c i a n k a  –  i n i c j a t o r k a m i  r o z w o j u  l o k a l n e g o ”  

Nr potrawy Nazwa potrawy 
Wybór najlepszej 

potrawy
* 

1   

2   

....   

* 
Należy zaznaczyć znak X przy najlepszej (naszym zdaniem) potrawie.
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Anna Tyszka 

 


