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Regulamin rekrutacji uczestników szkolenia: Instruktor Nordic Walking 

 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pt. „Nordic Walking spacerem po zdrowie” 

realizowanego w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy 

z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

 

§ 1  Definicje 

 

1. Projekt – „Nordic Walking spacerem po zdrowie” realizowany w ramach działania 19.3 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

2. LGD –  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” z siedzibą w 

Sokołowie Małopolskim przy ul. Rzeszowskiej 29A - organizator szkolenia. 

 

3. Uczestnicy/Uczestnik – osoba pełnoletnia, zamieszkała teren działania Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”. 

 

4. Komisja rekrutacyjna – komisja odpowiedzialna za przeprowadzenie rekrutacji  

uczestników do szkolenia. W skład Komisji wchodzą: 

1) Koordynator projektu 

2) Członek Zarządu Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” 

 

 

§ 2  Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin rekrutacji na szkolenie organizowane przez LGD, zwany dalej „Regulaminem”, 

określa zasady naboru uczestników na ww. szkolenie. 

 

2. Szkolenie odbędzie się 17 października 2019 r. w Sokołowie Młp. od godz. 9:00 do 17:00. 

 

3. Udział w szkoleniu w ramach Projektu jest bezpłatny. 

 

4. Uczestnikom w ramach szkolenia zapewnia się wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. 

 

5. Uczestnicy po odbyciu szkolenia otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia oraz licencje 

Instruktorów Nordic Walking. 

 

 

§ 3  Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacji na szkolenie dokonuje Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „Komisją”. 

 

2. Rekrutacja rozpoczyna się z chwilą umieszczenia na stronie internetowej 

www.eurogalicja.org  informacji o szkoleniu oraz formularza zgłoszeniowego.  

 

http://www.organizacje.bytom.pl/
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3. Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie we wskazanym terminie i pod wskazany 

adres: formularza zgłoszeniowego, CV, kopii dokumentów świadczących o kwalifikacjach 

uczestnika w dziedzinie sportu lub rekreacji, kopii dokumentów świadczących o 

doświadczeniu w dziedzinie sportu lub rekreacji. 

 

4. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15.10.2019 r do godz. 14:00 drogą mailową pod adres: 

biuro@eurogalicja.org, lub pocztą na adres: Stowarzyszenie LGD „EUROGALICJA”, ul. 

Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Mlp. (liczy się data wpływu do biura Stowarzyszenia). 

 

5. Do szkolenia zostanie wybranych 6 osób – po jednej osobie z gmin: Sokołów Młp., Krasne, 

Kamień, Czarna, Trzebownisko, Głogów Młp. 

 

 

§4 Wybór uczestników szkolenia 

 

1. Przy wyborze uczestników na szkolenie Komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę:  

1) kwalifikacje i doświadczenie kandydatów; 

2) kolejność zgłoszeń. 

 

2. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani przez pracowników LGD. 

 

3. Z pracy Komisji rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół. 

 

4. Od decyzji Komisji w sprawach kwalifikowania uczestników na szkolenia nie przysługują 

żadne środki odwoławcze. 

 

 

§ 5  Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik, który zostanie przyjęty na szkolenie w ramach Projektu zobowiązany jest do 

udziału w organizowanym przez LGD rajdzie Nordic Walking, który odbędzie się w gminie 

zamieszkałej przez uczestnika.  

 

2. Na szkoleniu uczestnik zobowiązany jest do podpisania listy obecności. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostatecznie decyduje LGD. 

 


