
 

 

COVID 19 

W zależności od sytuacji dot. pandemii Covid 19 i regulacji prawnych Ministra Zdrowia 

organizatorzy zapewnią odpowiednie środki bezpieczeństwa. Zastrzegamy sobie prawo do 

wymagania certyfikatów szczepienia/ozdrowienia lub oświadczenia o stanie zdrowia 

uczestników. Informację na ten temat uczestnicy otrzymają wraz z potwierdzeniem udziału w 

Spotkaniu. 

REGULAMIN REKRUTACJI  

OGÓLNOPOLSKIEGO SPOTKANIA ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA 

OBSZARACH WIEJSKICH, STARE JABŁONKI 2022 

 

§ 1  Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin rekrutacji na XX OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI 

DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH, określa zasady naboru 

uczestników Spotkania.  

2. Spotkanie odbędzie się w dniach 5-7 maja 2022 r.  

3. Organizatorami Spotkania są Fundacja Wspomagania Wsi oraz Nidzicka 

Fundacja Rozwoju „NIDA”.  

4. Spotkanie finansowane jest przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-

Amerykańską Fundację Wolności. 

5. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia i zajęć dla 

uczestników. Inne koszty, w tym koszty dojazdu oraz dodatkowo płatne 

usługi hotelowe, obciążają uczestników. 

 

§ 2  Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacji na Spotkanie dokonuje Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej 

„Komisją”. Skład Komisji pozostaje poufny.  



2. Uczestnik wypełnia ankietę rekrutacyjną udostępnioną na stronie 

internetowej www.fundacjawspomaganiawsi.pl oraz www.nida.pl. Ankietę 

należy wypełnić do 17 marca 2022 r. do godziny 23.59.  

3. Potwierdzenie otrzymane mailem należy wydrukować i po podpisaniu 

przez wskazane osoby (osoba zgłaszająca się na Spotkanie oraz osoba 

upoważniona do reprezentowania organizacji) oraz przystawieniu pieczęci 

organizacji, wysłać do Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA pocztą (adres: ul. 

Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica) lub skanem (email: spotkanie@nida.pl) do 

24 marca 2022 r.   

4. Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości 1 kwietnia 2022 r. Osoby, 

które wypełniły ankietę, dostaną informację mailową o tym, czy 

zakwalifikowały się wstępnie do udziału w Spotkaniu.  

5. Aby znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, należy dokonać opłaty 

rekrutacyjnej w wysokości 50 PLN od osoby. Nr konta zostanie podany w 

mailu potwierdzającym wstępne zakwalifikowanie. Potwierdzenie wpłaty 

należy przesłać skanem (email: spotkanie@nida.pl) lub pocztą (adres: ul. 

Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica) do 8 kwietnia 2022 r. Opłata rekrutacyjna 

przeznaczona jest na zakup materiałów wykorzystywanych w czasie zajęć 

i warsztatów. 

6. Niezapłacenie opłaty rekrutacyjnej w powyższym terminie uznaje się za 

rezygnację z przyjazdu na Spotkanie. Wątpliwości można wyjaśnić mailowo 

lub telefonicznie do 9 kwietnia 2022 r. 

7. Ostateczna lista uczestników Spotkania zostanie ogłoszona 17 kwietnia 

2022 r. Informacja o ostatecznym zakwalifikowaniu zostanie przesłana do 

osób ostatecznie zakwalifikowanych mailowo. 

8. W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniu po tym terminie należy jak 

najszybciej powiadomić o tym Fundację NIDA (spotkanie@nida.pl, telefon 

89 625 36 51), aby można było zakwalifikować na to miejsce inną osobę. 

Opłata w wysokości 50 PLN nie podlega zwrotowi.   

9. W przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią 

uniemożliwiających przeprowadzenie Spotkania organizatorzy podejmą 

wszystkie środki, aby zwrócić uczestnikom wpłaconą opłatę rekrutacyjną.  

10. W Spotkaniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zostały 

zakwalifikowane w procesie rekrutacji i wpłaciły opłatę rekrutacyjną.  

11. Komisja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników.   

12. Od decyzji Komisji w sprawach kwalifikowania uczestników na Spotkanie 

nie przysługują żadne środki odwoławcze.  

13. Przy wyborze uczestników na Spotkanie Komisja rekrutacyjna będzie brała 

pod uwagę m.in.:   

 przynależność do grup wskazanych w ankiecie rekrutacyjnej  

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/
http://www.nida.pl/


 kompletność i prawidłowość wypełnienia ankiety rekrutacyjnej  

 kompletność podpisów oraz pieczęci jeśli dotyczy  

 zachowanie terminu wysłania ankiety, przesłania podpisanej ankiety, 

dokonania opłaty rekrutacyjnej (liczy się data wpływu dokumentów lub 

środków na rachunek bankowy)  

 liczbę zgłoszeń z jednej gminy i jednej organizacji – kwalifikacja do około 

4 osób z terenu jednej gminy oraz nie więcej niż około 2 osób z jednej 

organizacji  

 frekwencję na szkoleniach w poprzednich edycjach Spotkania  

 merytoryczną zgodność informacji podanych w ankiecie z założeniami 

Spotkania.  

14. Liczba miejsc na Spotkaniu jest ograniczona (maksymalnie 250 osób).   

 

§ 4  Postanowienia końcowe 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian do 

Regulaminu lub ujęcia dodatkowych postanowień.  

2. Z powodu możliwości wystąpienia dodatkowych obostrzeń, ilość 

uczestników może zostać ograniczona lub Spotkanie może zostać 

odwołane.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostatecznie 

decydują Organizatorzy.  

 

Tabela nr 1. Harmonogram rekrutacji  

 

Lp. Etapy prac Terminy 

1. Rozpoczęcie rekrutacji 1/03/2022 

2. Zakończenie rekrutacji/przyjmowania 

zgłoszeń on-line 

17/03/2022 

3. Przyjmowanie zgłoszeń wersji papierowej 

(skan mailem bądź w wersji papierowej) 

24/03/2022 

4. Powiadomienie uczestników o wstępnym 

zakwalifikowaniu na Spotkanie  

01/04/2022 

5. Termin dokonania opłat rekrutacyjnych 08/04/2022 

5. Ogłoszenie ostatecznej listy uczestników 11/04/2022 



6. Spotkanie w Starych Jabłonkach 5-7/05/2022 

 


