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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

W WIZYCIE STUDYJNO-SZKOLENIOWEJ 
„Produkt turystyczny  

jako narzędzie rozwoju oraz promocji obszarów wiejskich” 
organizowanej przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem wizyty studyjno-szkoleniowej jest Lokalna Grupa Działania „Ziemi 

Chełmskiej”  z siedzibą  w Chełmie Pl. Niepodległości 1, pok. 330 22-100 Chełm. 

2. Miejsce i termin wizyty: Sobibór-Włodawa-Okuninka – 25 października 2018 roku. 

3. Cel wizyty:  

-pobudzenie aktywności i zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego 

Lokalną Strategią Rozwoju, 

-pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcenie lokalnych liderów z terenu LGD „Ziemi 

Chełmskiej” do podejmowania działań promujących obszary wiejskie poprzez tworzenie 

nowych produktów turystycznych,  

-uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji lokalnych liderów działających na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich, 

-wsparcie inicjatyw kulturalno-społecznych integrujących środowisko lokalne 

-budowanie kapitału społecznego na obszarze działania LGD „Ziemi Chełmskiej”. 

4. Wizyta studyjno-szkoleniowa skierowana jest do lokalnych liderów z obszaru gmin 

członkowskich LGD „Ziemi Chełmskiej” tj.: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, 

Leśniowice, Wojsławice, Żmudź.  

Lider to osoba pełniąca określoną funkcję w swojej społeczności (pracownik samorządu, 

pracownik ośrodka kultury, sołtys, radny, członek stowarzyszenia, członek podmiotu 

nieformalnego), która aktywnie działa na rzecz rozwoju tej społeczności lub osoba, która nie 

pełni żadnej funkcji formalnej, ani nie należy do żadnej organizacji formalnej i nieformalnej 

(przedsiębiorca, rolnik), ale aktywnie działa na rzecz rozwoju swojej społeczności.  
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II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w wizycie studyjno-szkoleniowej należy dokonać na Karcie 

zgłoszenia uczestnictwa w wizycie (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).  

2. Zgłoszenia zostaną poddane weryfikacji przez Organizatora wizyty (weryfikacja pod 

względem poprawności wypełnienia Karty zgłoszenia, w tym złożenie wymaganych 

podpisów, wskazanie miejsca zamieszkania wraz z danymi kontaktowymi, wskazanie statusu 

Uczestnika). 

3. Podstawą zakwalifikowania do udziału w wizycie studyjno-szkoleniowej będzie poprawnie 

wypełniona Karta zgłoszenia oraz posiadanie statusu lokalnego lidera. 

4. Liczba miejsc na wizycie - 20. W przypadku zgłoszenia się do udziału w wizycie większej 

liczby liderów niż zaplanowana liczba miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w wizycie 

decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

5. Wypełnione i podpisane Karty zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 19 

października 2018 roku bezpośrednio w biurze LGD „Ziemi Chełmskiej” przy Pl. 

Niepodległości 1, pok. 330  w Chełmie w godz. 8.00-16.00 bądź przesyłać faksem na nr 

82 562-75-71  lub w formie skanu na adres mailowy: biuro@ziemiachelmska.pl. 

III. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Organizator pokrywa wszystkie koszty udziału Uczestników w wizycie tj. transport, 

wyżywienie oraz udział w szkoleniu. 

IV. KONTAKT 

1. Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Ziemi Chełmskiej”  22 – 100 Chełm, Pl. 

Niepodległości 1, pok.330, tel./fax.: 82 562-75-71, / 531-219-707, 

e-mail: biuro@ziemiachelmska.pl   

Dodatkowo informacje związane z wizytą studyjno-szkoleniową są dostępne na stronie 

internetowej www.ziemiachelmska.pl. 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w wizycie studyjno-szkoleniowej: 

Zał. Nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnictwa w wizycie studyjno-szkoleniowej 

Zał. Nr 2 – Program wizyty studyjno – szkoleniowej. 
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