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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Turystyka nad Jeziorem Rożnowskim”  

 

realizowany w ramach otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego 

w dziedzinie turystyki w 2017r. pn. ”Małopolska Gościnna” 

 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest przez Fundację HORYZONT360 z siedzibą w Wielogłowach 153. 

2. Podmiotami współpracującymi są: Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” oraz Gmina Gródek 

n/Dunajcem 

3. Termin realizacji projektu 01.04.2017r. – 30.09.2017r. zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania 

publicznego Województwa Małopolskiego.  

4. Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert  

z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”. 

5. Głównym celem projektu jest integracja przedstawicieli branży turystycznej, producentów produktów 

lokalnych oraz osób zainteresowanych wdrożeniem oferty turystycznej działających/ zamieszkujących 

na obszarze Gmin położonych wokół Jeziora Rożnowskiego tj. Gminy: Gródek n/Dunajcem, Łososina 

Dolna, Chełmiec, co przyczyni się do budowy wizerunku Jeziora Rożnowskiego jako obszaru 

przyjaznego dla turystów. 

6. Cele szczegółowe projektu to: 

- umożliwienie lokalnym producentom , osobom –mieszkańcom Gmin objętych projektem, podmiotom  

z branży turystycznej nawiązanie współpracy w zakresie stworzenia wspólnej oferty turystycznej dla 

Jeziora Rożnowskiego, 

- wykreowanie nowych narzędzi promocji oferty turystycznej Jeziora Rożnowskiego poprzez stworzenie 

Bloga oraz opracowanie i wydanie Map tematycznych prezentujących ofertę turystyczną otoczenia 

Jeziora Rożnowskiego, 

- stworzenie bazy lokalnych producentów, osób planujących świadczyć usługi turystyczne lub 

okołoturystyczne na obszarze Gmin objętych projektem, 

- nabycie wiedzy  przez uczestników projektu w zakresie znaczenia sieci współpracy, a docelowo 

stworzenie sieci –klastra turystycznego kreującego rozwój turystyki wokół Jeziora Rożnowskiego. 

7. Odbiorcą bezpośrednim projektu będą przedstawiciele podmiotów z branży turystycznej (w tym 

przedsiębiorcy, przedstawiciele JST, przedstawiciele organizacji pozarządowych), producenci produktów 

lokalnych, mieszkańcy planujący świadczyć usługi w obszarze turystyki z obszaru Gmin: Gródek 

n/Dunajcem, Chełmiec, Łososina Dolna. Ponadto odbiorcami projektu będą turyści odwiedzający obszar 

Sądecczyzny, a także turyści poszukujący miejsc do wypoczynku nad Jeziorem Rożnowskim. 

8. Biuro projektu mieści się w siedzibie Fundacji HORYZONT360, 33-311 Wielogłowy 153. 
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§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Turystyka nad Jeziorem 

Rożnowskim” 

2. Fundacja HORYZONT360 zakwalifikuje do udziału w projekcie łącznie 30 przedstawicieli branży 

turystycznej/ producentów produktów lokalnych/ osób zainteresowanych wdrożeniem oferty 

turystycznej działających/ zamieszkujących na obszarze Gmin położonych wokół Jeziora Rożnowskiego 

w tym przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru 

Gmin: Gródek n/Dunajcem, Łososina Dolna, Chełmiec. 

3. Udział w projekcie jest finansowany w 100% z budżetu projektu. 

4. W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące zajęcia działania: 

Poszczególne działania w zakresie 

realizowanego zadania publicznego 

Terminy realizacji 

poszczególnych działań 

Zadanie 1. Inwentaryzacja drobnych producentów produktów lokalnych oraz 

osób zainteresowanych wdrożeniem oferty turystycznej działających/ 

zamieszkujących na obszarze Gmin: Gródek n/Dunajcem, Łososina Dolna, 

Chełmiec. 

kwiecień - maj 2017 

Zadanie 2. Wykonanie Bloga turystycznego pt. Rożnowskie na 4-y Pory 

Roku oraz mapy oferty turystycznej Jeziora Rożnowskiego 

 

kwiecień - sierpień 2017 

Zadanie 3. Organizacja cyklu warsztatów tematycznych 

Tematyka: 

1. Klastering  w turystyce - 6h po 45 min. 

2. Produkt lokalny- jakość, dostępność, marka -12h po 45 min. 

 

Łącznie: 3 spotkania warsztatowe po 6h 

Liczba uczestników: 30 osób 
Miejsce realizacji: Gmina Gródek n/Dunajcem 

maj - czerwiec 2017 

 

 

§ 3 

Kryteria rekrutacji 

1. Rekrutacja przeprowadzona będzie w okresie 24.04.2017r. do 10.05.2017r. 

2. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w siedzibie Fundacji HORYZONT360 oraz na stronach internetowych 

podmiotów współpracujących: www.nasliwkowymszlaku.pl oraz gminagrodek.pl.  

3. Działaniami będzie objęta grupa docelowa, tj. 30 przedstawicieli branży turystycznej/ producentów 

produktów lokalnych/ osób zainteresowanych wdrożeniem oferty turystycznej działających/ 

zamieszkujących na obszarze Gmin położonych wokół Jeziora Rożnowskiego w tym przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Gmin: Gródek n/Dunajcem, 

Łososina Dolna, Chełmiec. 

4. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby spełniające poniższe kryteria: 

1) są przedstawicielami branży turystycznej/ producentami produktów lokalnych/ osobami 

zainteresowanymi wdrożeniem oferty turystycznej działającymi/ zamieszkującymi na obszarze 

Gmin położonych wokół Jeziora Rożnowskiego w tym przedsiębiorcami, członkami organizacji 
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pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Gmin: Gródek n/Dunajcem, 

Łososina Dolna, Chełmiec, 

2) dostarczą w terminie trwania naboru komplet dokumentów rekrutacyjnych tj.: 

a) Formularz zgłoszeniowy - Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 

b) Deklarację udziału w projekcie - Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 

c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

§ 4 

Procedura naboru 

1. Osobą odpowiedzialną za przebieg rekrutacji jest Kierownik projektu.  

2. Odpowiedzialność za bieżącą obsługę warsztatów należy do Kierownika Projektu i trenerów 

prowadzących poszczególne warsztaty. 

3. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są wyłącznie poprzez pisemne zgłoszenie kandydatury na 

„Formularzu zgłoszeniowym” wraz z kompletem dokumentów tj.: zgodą pisemną na udział w projekcie, 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Komisja rekrutacyjna analizuje kandydaturę danej osoby poprzez sprawdzenie: 

a. terminu złożenia „Formularza zgłoszeniowego” wraz z dokumentami oraz analizy danych  

w nich zawartych. 

5. O kolejności na liście rankingowej decydować będzie termin złożenia dokumentów do Biura projektu. 

6. Osoby, które nie zakwalifikowały się do projektu z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście 

rezerwowej. 

7. Każdy kandydat zostanie powiadomiony mailowo/ telefonicznie/pisemnie o podjętej decyzji. 

8. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa będzie dostępna w biurze 

projektu - Fundacja HORYZONT360, Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy oraz na stronach 

internetowych podmiotów współpracujących: www.nasliwkowymszlaku.pl oraz gminagrodek.pl. 

 

 

 § 5 

Obowiązki uczestnika projektu 

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do: 

1) regularnego uczestnictwa w warsztatach (każda nieobecność wymaga uzasadnienia),  

2) przestrzegania punktualności, 

3) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom 

zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu „Małopolska Gościnna”.  

2. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w warsztatach (np. choroba, 

inny ważny powód), osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie ma prawo do rezygnacji  

z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach. 

3. Na miejsce osoby, która zrezygnowała z uczestnictwa w projekcie, zostaje zakwalifikowana kolejna 

osoba z listy rezerwowej. 
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§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub wprowadzenie 

dodatkowych postanowień. 

2. W kwestiach nieregulowanych w Regulaminie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Kierownik 

projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2017r. i obowiązuje przez cały czas trwania projektu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady 

wynikające z Programu „Małopolska Gościnna”, a ponadto przepisy wynikające z właściwych aktów 

prawa polskiego, ze szczególną uwagą na ustawę o ochronie danych osobowych. 

5. Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Kierownik projektu- Pani Anna Węgrzyn, tel. 695 290 070, 

e-mail: a.wegrzyn@wisniowski.pl 

 

 

 

 

 

Zatwierdził Kierownik projektu  

Wielogłowy, 10.04.2017r.                 Anna Węgrzyn 

 


