
 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW ZIELARSKICH W ZIOŁOWYM ZAKĄTKU 

 
§ 1 

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

w wyjazdowych warsztatach zielarskich.  
2. Organizatorem warsztatów zielarskich jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” 

z siedzibą: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, wpisane do rejestru stowarzyszeń 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS 

pod nr 0000255294, NIP: 8351547886, REGON: 100190322, zwane dalej LGD „Kraina Rawki”. 

3. Warsztaty zielarskie zorganizowane są ze środków działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  

w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 w ramach operacji pt. „Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki – organizacja warsztatów” na 

podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00003-6935-UM0530004/21 z dnia 31 stycznia 2022 r. 

zawartej z Województwem Łódzkim. 

4. Warsztaty odbędą się w terminie 23-25 maja 2022 roku w Ziołowym Zakątku (Koryciny 73b, 17-

315 Grodzisk). 

§ 2 
Warunki naboru uczestników Wyjazdu studyjnego 

 
1. Udział w warsztatach zielarskich mogą wziąć osoby pełnoletnie mieszkające lub prowadzące 

działalność na obszarze LGD (Gminy: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa 
Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki, Żelechlinek), tj.: 

 mieszkańcy obszaru LGD "Kraina Rawki",  

 rolnicy,  

 przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
2. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona, tj. 25 osób, z czego 1 miejsce przewidziano dla 

osoby koordynującej projekt. 
3. Podstawą udziału w wyjazdowych warsztatach zielarskich będzie przesłanie wypełnionego 

formularza rekrutacyjnego za pomocą narzędzia on-line w terminie od 10 do 17 maja 2022 roku 
do godziny 16:00. Formularze zgłoszeniowe przesłane lub doręczone po upływie ostatecznego 
terminu lub błędnie / niewłaściwie wypełnione nie będą brały udziału w procesie rekrutacji.  

4. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
5. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do: 

 Uczestnictwa w wyjazdowych warsztatach zielarskich zgodnie z jego programem ustalonym 
przez Organizatora. 

 Wykonywania poleceń opiekuna grupy. 

 Punktualnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach podczas wyjazdowych warsztatów 
zielarskich. 

 Poniesienia odpowiedzialności względem Organizatora za wszelkie szkody wyrządzone przez 
siebie podczas wyjazdowych warsztatów zielarskich. 

§ 3 
Rekrutacja 

 
1. Rekrutacja ma charakter otwarty. Kierowana jest do mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”, 

rolników, i przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Kraina Rawki”. 



 

 

2. Zakłada się udział 25 osób, z czego 1 miejsce przewidziano dla osoby koordynującej projekt.  
W przypadku większej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby 
uczestników biorąc pod uwagę kolejność zgłoszenia, opis dotychczasowej działalności w zakresie 
zielarstwa oraz motywację do wzięcia udziału w warsztatach. 

3. Organizator finansuje koszty udziału w warsztatach, pobyt, wyżywienie i transport każdej 
zakwalifikowanej do wyjazdu osoby. 

4. O zakwalifikowaniu się na wyjazdowe warsztaty zielarskie zdecyduje biuro Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Kraina Rawki”. 

5. Osoby niezakwalifikowane na wyjazdowe warsztaty zielarskie, a spełniające wymogi formalne, 
umieszczone zostaną na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa któregokolwiek  
z zakwalifikowanych uczestników,  jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej. 

6. LGD „Kraina Rawki” poinformuje drogą mailową lub telefoniczną zainteresowanych  
o zakwalifikowaniu się na warsztaty.  

 
§ 4 

Postanowienia końcowe 
 
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zastrzega sobie możliwość dokonania 

zmian niniejszego Regulaminu.  

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

3. Udział w warsztatach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
na potrzeby projektu 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 (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz publikację wizerunku w mediach oraz 
materiałach informacyjno – promocyjnych dotyczących realizacji projektu współpracy.  

 


