
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Regulamin uczestnictwa  

w inicjatywie edukacyjnej  

pt. Wolontariat na rzecz zabytków, czyli podlaskie chaty drewniane, chaty - piękne jak malowane!, 

 

§ 1 

Inicjatywa edukacyjna realizowana w dn. 30.08.2022 w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 

Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w terminie  

1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2023. 

 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

− Realizator - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, 

− Zadanie – inicjatywa edukacyjna realizowana w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących 

i aktywizacji Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 

− Kandydat - osoba ubiegająca się o przyjęcie do zadania, 

− Uczestnik - osoba bezpośrednio korzystająca z udzielanego w ramach zadania wsparcia. 

 

§ 3 

Cel zadania jest zgodny z założeniami przedsięwzięcia 1.3.1. Wzmocnienie kapitału społeczeństwa 

obywatelskiego i podnoszenia kompetencji lokalnych liderów i obejmować będzie min.: kształcenie 

lokalnych liderów, kształtowanie postaw pro-obywatelskich, promowanie idei wolontariatu,  

 

§ 4 

1. W ramach zadania przewiduje się organizację 6 godzin dydaktycznych zajęć szkoleniowo-

warsztatowych, których uczestnikami będą zarówno dzieci jak i osoby dorosłe zamieszkujące na terenie 

gmin należących do Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”. 

2. Zajęcia odbędą się w dn. 30 sierpnia 2022 r. w godz. 9.00-13.30 

3. Zajęcia w ramach inicjatywy odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie.  

4. Realizator zapewni salę szkoleniową, prowadzącego zajęcia oraz materiały warsztatowe i poczęstunek. 

 

§ 5 

1. Proces rekrutacji będzie odbywał się w okresie od 19 do 26 sierpnia 2022. Formularz zgłoszeniowy 

(dostępny na stronie internetowej: www.bramanapodlasie.pl w zakładce Aktywizacja oraz w siedzibie 

Stowarzyszenia, ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie) należy złożyć w Siedzibie 

Stowarzyszenia lub Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie. Dopuszczalne jest także przesłanie 

formularza zgłoszeniowego e-mailem stowarzyszenie.czyzew@onet.eu a następnie dostarczenie 

oryginału w pierwszym dniu trwania inicjatywy. 

2. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w języku polskim, w sposób czytelny. Odrzucane 

będą formularze niekompletne i nieczytelne.  

3. Uczestnikami będzie 15 osób. 

4. W przypadku większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista rezerwowa Kandydatów, 

5. W przypadku braku odpowiedniej liczby osób rekrutacja będzie odbywać się w sposób bezpośredni, tj. 

poprzez zaproszenie do udziału wybranych osób. 

6. O przyjęciu Kandydatów decydują termin zgłoszenia udziału w inicjatywie tj. przesłania lub 

dostarczenia formularza zgłoszeniowego do Realizatora.  

http://www.bramanapodlasie.pl/
mailto:stowarzyszenie.czyzew@onet.eu


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

7. Realizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia procesu rekrutacji potencjalnych uczestników, aż do 

momentu wyłonienia grupy uczestników spełniającej określone w Regulaminie wymogi. 

 

§ 6 

Ostatecznego wyboru Kandydatów, tj. tworząc listę osób zakwalifikowanych do udziału w zadaniu dokona 

Dyrektor biura. Zostanie utworzona również lista rezerwowa Kandydatów. Dopuszczalne jest zastąpienie 

uczestnika rezygnującego z udziału w zadaniu pierwszą w kolejności osobą z listy rezerwowej.  

 

§ 7 

1. Za równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w zadaniu i utratą statusu uczestnika w rozumieniu 

niniejszego Regulaminu uznaje się dostarczenie do biura LGD pisemnego wniosku o skreślenie z listy 

uczestników podpisanego przez uczestnika lub opiekuna uczestnika rezygnującego z udziału w zadaniu 

lub stwierdzenie przez Dyrektora biura wystąpienia poważnych okoliczności uniemożliwiających udział 

w zadaniu danego uczestnika. 

 

§ 8 

Udział w zadaniu jest w całości sfinansowany ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie projektu 

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie, pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

§ 9 

1. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor biura. 

 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.08.2022 


