Zasady rekrutacji na Spotkanie w Marózie 17-19 maja 2018
Do udziału w Spotkaniu zapraszamy członków lokalnych organizacji, a także sołtysów i radnych z
terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.
Zależy nam na udziale osób z jak największej liczby gmin i organizacji. Dlatego w przypadku dużej
liczby zgłoszeń będziemy kwalifikować nie więcej niż 4 osoby z terenu jednej gminy oraz nie więcej
niż 2 osoby z jednej organizacji .
Koszt udziału w spotkaniu pokrywają organizatorzy, z wyjątkiem opłaty 35 PLN za jednego uczestnika
oraz kosztów dojazdu.
Harmonogram rekrutacji
Data

Etap

Kontakt w przypadku problemów

1.03.2018

Problem z formularzem - maroz2018@fww.pl
Rozpoczęcie rekrutacji
Pytania o program i rekrutację:
Należy wypełnić on-line krótki
mszymczyk@fww.pl
formularz rekrutacyjny
tel. 22 636 25 70-75

18.03.2018

Koniec przyjmowania zgłoszeń

25.03.2018

Termin wysyłki podpisanych
potwierdzeń

maroz2018@nida.pl lub
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3
Opublikowana na stronach:

16.04.2018

Lista osób zakwalifikowanych www.fundacjawspomaganiawsi.pl
www.nida.pl

16-27.04.2018 Termin dokonywania opłat

maroz2018@nida.pl
Opublikowana na stronach:

30.04.2018

Ostateczna lista uczestników

www.fundacjawspomaganiawsi.pl
www.nida.pl

17-19.05.2018 Spotkanie w Marózie

Jak zgłosić się na spotkanie w Marózie?
1. Należy wypełnić on-line krótką ankietę rekrutacyjną dostępną TUTAJ.
Każdy uczestnik wypełnia ankietę indywidualnie. Ankietę należy wypełnić do 18 marca 2018 r. do
godziny 23.59. Kompletnie i starannie wypełniona ankieta rekrutacyjna jest pierwszym warunkiem
zakwalifikowania do udziału w Spotkaniu, dlatego przed wysłaniem prosimy sprawdzić poprawność
danych, szczególnie adresu e-mail.
2. W trakcie wypełniania ankiety uczestnik wybiera 2 tematy warsztatów spośród 4. Mimo
starań organizatorów może zdarzyć się sytuacja, kiedy uczestnik dostanie się tylko na 1
Organizatorami Spotkania są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
Spotkanie współfinansowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację
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3.

4.

5.
6.

wybrany przez siebie warsztat, a na drugi zostanie przydzielony w zależności od wolnych
miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń. Pozostałe zajęcia uczestnicy wybierają na miejscu
podczas Spotkania. Szczegółowy program zostanie opublikowany ok. 10 maja.
Po prawidłowym wypełnieniu ankiety na podany adres e-mail wysłane zostanie
potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli potwierdzenie nie dotrze, zalecamy sprawdzić folder „spam”.
Można też skontaktować się z naszym administratorem, pisząc na adres: maroz2018@fww.pl
Potwierdzenie otrzymane mailem należy wydrukować i po podpisaniu przez wskazane
osoby wysłać do Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA pocztą (adres: ul. Rzemieślnicza 3, 13-100
Nidzica) lub skanem (email: maroz2018@nida.pl) do 25 marca 2018.
16 kwietnia 2018 r. zostanie opublikowana lista OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU
W SPOTKANIU.
Aby znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, należy zapłacić opłatę rekrutacyjną w
wysokości 35 PLN od osoby na konto nr 21 8834 0009 2001 0000 2121 0057. Potwierdzenie
wpłaty należy przesłać skanem (email: maroz2018@nida.pl) lub pocztą (adres: ul.
Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica) do 27 kwietnia 2018 r. Faktura będzie wystawiona tylko na
prośbę przesłaną mailem (prosimy podać w nim imię, nazwisko, adres, bądź nazwa
organizacji, adres, NIP) na adres maroz2018@nida.pl.

Ostateczna lista zakwalifikowanych uczestników zostanie opublikowana 30 kwietnia 2018 r.
W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniu po tym terminie prosimy jak najszybciej powiadomić o
tym Fundację NIDA (maroz2018@nida.pl, telefon 89 625 36 51), aby na to miejsce mógł przyjechać
ktoś z listy rezerwowej. Opłata w wysokości 35 PLN nie podlega zwrotowi, chyba że wskaże się na
swoje miejsce inną osobę z tej samej organizacji (informacja maroz2018@nida.pl, telefon 89 625 36
51).
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