
 

 

 

REALIZATORZY PROJEKTU   

 

Działania informacyjne w zakresie promocji 

Polityki Spójności przez media lokalne        

w Polsce 

 
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2017CE16BAT063 „Wsparcie środków 

informacyjnych dotyczących polityki spójności UE” 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW WYJAZDU STUDYJNEGO  
DO BRUKSELI 

 
w ramach projektu 

„INFORME – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności  
przez media lokalne w Polsce” 

 
 

§ 1 
Definicje 

Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Projekt – projekt pt. „INFORME – działania informacyjne w zakresie promocji 

Polityki Spójności przez media lokalne w Polsce” realizowany przy wsparciu 
finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2017CE16BAT063 
„Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”; 

2. Organizatorzy wyjazdu studyjnego do Brukseli  – Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej i Stowarzyszenie Gazet Lokalnych; 

3. Uczestnicy wyjazdu studyjnego do Brukseli – czytelnicy gazet lokalnych 
uczestniczących w Projekcie, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w 
wyjeździe studyjnym do Brukseli; 

4. Komisja  – zespół  3 osób powołanych przez Organizatora w celu wyłonienia 
Uczestników wyjazdu studyjnego do Brukseli, które zostaną do niego 
zakwalifikowane . 

 
§ 2 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w wyjeździe studyjnym do 

Brukseli organizowanym w ramach projektu „INFORME – działania 
informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności przez media lokalne w 
Polsce”. 

2. Wyjazd odbędzie się w dniach 5-7 września 2018 r. 
3. Uczestnikami wyjazdu mogą być osoby dorosłe zamieszkałe w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego na terytorium RP, będące czytelnikami gazet lokalnych, 
wyłonione w procesie rekrutacji gdzie z każdego województwa do wyjazdu 
zakwalifikowany zostanie jeden Uczestnik. Łącznie w wyjeździe będzie mogło 
wziąć udział 16 czytelników – uczestników rekrutacji.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wyjazdu lub jego 
odwołania w sytuacjach, na które nie ma wpływu (klęska żywiołowa, strajk itp. 
okoliczności związanie z działaniem sił wyższych).   

5. Do rekrutacji na wyjazd studyjny do Brukseli zapraszamy pełnoletnich 
czytelników gazet lokalnych, zainteresowanych tematyką Polityki Spójności 
Unii Europejskiej oraz pracą instytucji UE, w tym Komisji Europejskiej i 
Parlamentu Europejskiego. 
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§ 3 
Cel i organizacja wyjazdu 

1. Celem wyjazdu studyjnego do Brukseli, jest poszerzenie wiedzy jego 
uczestników na temat Polityki Spójności Unii Europejskiej, pracy instytucji UE, 
w tym Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a następnie 
podzielenie się wrażeniami z tego wyjazdu na łamach tytułu lokalnego, 
ukazującego się na terenie miejsca zamieszkania Uczestnika wyjazdu. 
Zostanie to zrealizowane za pośrednictwem publikacji przygotowanej w 
gazecie lub na jej stronie internetowej przez towarzyszącego czytelnikowi w 
wyjeździe dziennikarza. 

2. Uczestnikom zakwalifikowanym do udziału Organizator zapewnia: 
- organizację pobytu w Brukseli 
- pokrycie kosztów dojazdu uczestnika na/z lotniska (do wysokości ceny za 

bilet II klasy PKP, PKS lub innego przewoźnika) 
- 2 noclegi podczas pobytu w Brukseli 
- wyżywienie 
- przelot Warszawa-Bruksela-Warszawa 

3. Uczestnik zakwalifikowany na wyjazd studyjny do Brukseli zobowiązany jest 
potwierdzić swój udział w terminie do 15 lipca 2018 r. 

4. W uzasadnionych sytuacjach losowych, Uczestnik może zgłosić rezygnację z 
wyjazdu, nie później jednak niż do15 sierpnia 2018 r. Po tej dacie Organizator 
zastrzega sobie prawo obciążenia Uczestnika kosztami w wysokości 1100 
PLN. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do ubezpieczenia się od NNW. 
6. Organizator rekomenduje posiadanie przez uczestnika wyjazdu studyjnego  do 

Brukseli Karty ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ. 
 

§ 4 
Nabór uczestników wyjazdu studyjnego do Brukseli i ocena zgłoszeń 

 
1. Nabór uczestników wyjazdy studyjnego do Brukseli prowadzony będzie na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
2. W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe studyjnym do Brukseli należy 

wypełnić jeden kupon opublikowany w gazecie lokalnej biorącej udział w 
projekcie INFORME. 

3. Kupon zawiera dwa zadania do wykonania przez kandydata na wyjazd o treści 
następującej:  
I. Stworzyć hasło promujące Politykę Spójności Unii Europejskiej. 
II. Dokończyć zdanie: „Chcę pojechać do Brukseli, bo...….........” 

4. Kupon należy dostarczyć do redakcji gazety, w której został opublikowany w 
terminie do 15 czerwca 2018 r. Redakcja gazety lokalnej biorącej udział w 
projekcie przekaże zgłoszenia Organizatorowi. 

5. Zgłoszenia złożone po terminie wskazanym w ust. 4 nie będą podlegały 
ocenie. 

6. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, Komisja powołana przez 
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Organizatora wskaże 16 uczestników wyjazdu studyjnego do Brukseli (po 
jednym z każdego województwa). Zarekomenduje też Organizatorowi listę 
rezerwową (maksymalnie 16 uczestników). Komisja dokona oceny zgłoszeń, w 
szczególności pod kątem spełnienia wymagań opisanych w § 5 niniejszego 
Regulaminu. 

7. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 13 lipca 2018 r. na 
www.gazetylokalne.pl. Osoby zakwalifikowane zostaną też o tym fakcie 
powiadomione mailowo i poproszone o wypełnienie pełnego Formularza 
zawierającego dane niezbędne do realizacji wyjazdu. 

 
§ 5 

Kryteria oceny zgłoszeń 
 

1. Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję z 
uwzględnieniem następujących kryteriów: 
a) zgłoszenie zawiera hasło promujące Politykę Spójności  i uzasadnienie 

chęci wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym zgodnie z § 4 pkt. 3 
niniejszego Regulaminu; 

b) zgłoszenie zostało dokonane na właściwym formularzu (kuponie 
opublikowanym w gazecie lokalnej) i poprawnie wypełniono w nim 
wszystkie wymagane pola; 

c) dochowano terminu dostarczenia zgłoszenia do redakcji, w której został 
opublikowany kupon wraz z ogłoszeniem o rozpoczęciu rekrutacji; 

d) zgłoszenie zawiera wymagane na formularzu dane zgłaszającego i 
oświadczenie. 

2. Komisja oceni  zgłoszone hasła i uzasadnienia według następujących 
kryteriów: 
a) atrakcyjność hasła i jego zgodność merytoryczna z tematem (promocja 

Polityki Spójności) 
b) zgodność uzasadnienia chęci wzięcia udziału z wyjeździe studyjnym do 

Brukseli z celem wyjazdu określonym w § 3 niniejszego Regulaminu 
(poziom wiedzy nt. Polityki Spójności UE, poziom zainteresowania 
tematyką i pracą instytucji UE). 

 
§ 6 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników wyjazdy studyjnego do 
Brukseli jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, 
ul. Żurawia 43 kod pocztowy 00-680 wpisane do KRS pod numerem 
0000052000, NIP 5220001895, REGON 002006030. 

2. W związku z prowadzeniem naboru do udziału w wyjeździe studyjnym do 
Brukseli, zbierane będą od uczestników następujące ich dane osobowe: adres 
e-mail, imię i nazwisko, adres (miejscowość zamieszkania, ulica, numer domu i 
mieszkania, telefon kontaktowy, PESEL, nr dowodu tożsamości: paszportu lub 

http://www.gazetylokalne.pl/
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dowodu osobistego). 
3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane 

osobowe wyłącznie w celu organizacji wizyty studyjnej do Brukseli. Uczestnicy 
mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich 
usunięcia. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, 
jednakże konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji i wyjeździe. 

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie 
konieczne do należytego przeprowadzenia wyjazdu studyjnego do Brukseli. Po 
upływie tego okresu dane osobowe uczestników zostaną usunięte. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
  

1. Regulamin rekrutacji na wyjazd studyjny do Brukseli wchodzi wżycie z dniem 
jego ogłoszenia. 

2. Złożenie Zgłoszenia do udziału w wyjeździe studyjnym do Brukseli jest 
jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z niniejszym 
Regulaminem oraz stanowi akceptację jego postanowień. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. 
Zmiana Regulaminu każdorazowo zostanie ogłoszona na stronie internetowej 
www.gazetylokalne.pl. 

4. Wszelkie, ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją wyjazdu 
studyjnego do Brukseli rozstrzygane będą na drodze polubownej, zaś w 
przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie sąd powszechny z siedzibą 
w Warszawie. 

5. W przypadkach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie 
znajdują przepisy prawa polskiego. 

 
 
 
 

http://www.gazetylokalne.pl/

