Regulamin organizacyjny
V Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur
Zalesie k/Olsztyna
24-25.06.2014
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§1
Postanowienia ogólne
Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustanowienie zasad rekrutacji i udziału w wydarzeniu pod
nazwą V Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur, zwanego dalej Forum.
Organizatorem głównym Forum jest Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
w Olsztynie z siedzibą w 10-167 Olsztyn, ul. Marka Kotańskiego 1, tel. 89 523 73 45 prowadzony
przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą 82-300 Elbląg,
ul. Zw. Jaszczurczego 17, zwany dalej Organizatorem.
Współorganizatorami Forum są:
3.1 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu z siedzibą w 82-300
Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 17, prowadzony przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą 82-300 Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 17, zwany dalej
Regionalnym Ośrodkiem EFS w Elblągu;
3.2 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ełku z siedzibą w 19-300 Ełk,
ul. Małeckich 3/1, prowadzony przez Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina
Bociana z siedzibą w 19-400 Olecko, Plac Wolności 2 oraz Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA
z siedzibą w 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3, zwany dalej Regionalnym Ośrodkiem EFS
w Ełku;
3.3 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, zwany dalej
Departamentem EFS.
Termin Forum: 24-25.06.2014 r.
Program Forum stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Miejsce Forum: Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c., Zalesie 12,
11-010 Barczewo; www.zalesiemazury.pl
Forum jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
§2
Warunki udziału w Forum
Planowana liczba uczestników Forum to 121 osób.
Uczestnikami Forum mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
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Uczestnicy mają zagwarantowane:
a. przewóz z Olsztyna do Zalesia w dniu 24.06.2014 r.
b. przewóz z Zalesia do Olsztyna w dniu 25.06.2014 r.
c. nocleg
d. wyżywienie
e. przerwy kawowe
f. materiały informacyjne i warsztatowe
Udział w Forum jest bezpłatny.
Uczestnikami Forum mogą być osoby zainteresowane tematyką Forum, w szczególności
zaangażowane w realizację projektów lub innych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaangażowanie, o którym
mowa powyżej nie jest obowiązkowe.
Uczestnik jest zobowiązany do pełnego uczestnictwa w Forum zgodnie z zaznaczoną w formularzu
zgłoszeniowym opcją – jak poniżej:

Prosimy o wybór i podkreślenie właściwej opcji:
Posiłki:

Przewóz autokarem
□ tak – z Olsztyna do Zalesia (24.06.2014)
□ tak – z Zalesia do Olsztyna (25.06.2014)
□ nie

Pobyt /zaznaczyć jedną opcję/:

□ tradycyjne (t)
□ wegetariańskie (w)
□ wegańskie (wg)

□
□
□
□
□
□

pełne dwa dni z noclegiem (1)
pierwszy i drugi dzień bez noclegu (2)
tylko pierwszy dzień z noclegiem (3)
tylko pierwszy dzień bez noclegu (4)
nocleg i tylko drugi dzień (5)
tylko drugi dzień bez noclegu (6)

Wybór warsztatów: proszę wybrać tylko jeden obszar
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Uczenie się przez całe życie
Rewitalizacja społeczna
Zrównoważony rozwój





Edukacja
Przedsiębiorczość
Młodzież

W przypadku rezygnacji z udziału w Forum uczestnik ma obowiązek powiadomienia Organizatora
na min. 3 dni robocze przed rozpoczęciem Forum – to znaczy do dnia 18.06.2014 do godz. 12.00.
W przypadku braku powiadomienia i jednoczesnej nieobecności, Organizator może obciążyć
uczestnika kosztami udziału w Forum.
§3
Rekrutacja
Rekrutacja odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
Nabór zgłoszeń prowadzi wyłącznie Organizator – Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu
Społecznego w Olsztynie.
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Forma i sposób składania formularza zgłoszeniowego:
3.1. Osobiście lub pocztą na adres:
Regionalny Ośrodek EFS w Olsztynie
10-167 Olsztyn
ul. Marka Kotańskiego 1
3.2. Faksem pod numerem 89 523 73 45
3.3. Pocztą elektroniczną na adres info_olsztyn@roefs.pl
W przypadku przesłania formularza drogą elektroniczną lub faksem nie jest wymagany podpis
uczestnika/uczestniczki. Osoby zakwalifikowane do udziału w Forum są zobowiązane podpisać
osobiście formularz zgłoszeniowy podczas rejestracji na Forum. Formularz zostanie przygotowany
(wydrukowany) przez Organizatora.
Formularze zgłoszeniowe należy składać do dnia 17.06.2014 o godz. 12.00. Liczy się data
i godzina wpływu do Organizatora.
Złożenie formularza zgłoszeniowego w innej formie, miejscu lub po terminie skutkuje
niezakwalifikowaniem uczestnika na Forum.
Złożenie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje udziału w Forum.
Składając formularz zgłoszeniowy uczestnik/uczestniczka wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora i Współorganizatorów, tj.:
8.1. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie;
8.2. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu;
8.3. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ełku;
8.4. Departament EFS.
Zebrane dane, o których mowa w paragrafie 2 pkt.6 będą przetwarzane i wykorzystane przez
Organizatora i Współorganizatorów do celów sprawozdawczych, rekrutacji, monitoringu oraz
ewaluacji w ramach realizacji projektu pn. „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu
Społecznego”. Dane są przekazywane dobrowolnie. Uczestnik/uczestniczka oświadcza, że został
poinformowany/-a o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze
zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednocześnie jej brak uniemożliwia zakwalifikowanie do
udziału w Forum.
§4
Proces rekrutacji
Formularze zgłoszeniowe są gromadzone i przechowywane wyłącznie przez Organizatora,
tj. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie.
Na podstawie formularzy Organizator sporządza listę uczestników w podziale na trzy obszary
zdefiniowane wg zasięgu działania Regionalnych Ośrodków EFS, tzn.:
2.1 Regionalny Ośrodek EFS w Olsztynie – powiaty: Olsztyn, olsztyński, działdowski, nidzicki,
mrągowski, szczycieński;
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2.2 Regionalny Ośrodek EFS w Elblągu – powiaty: Elbląg, elbląski, bartoszycki, kętrzyński,
kętrzyński, braniewski, ostródzki, iławski, nowomiejski;
2.3 Regionalny Ośrodek EFS w Ełku – powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski,
węgorzewski.
Organizator przekazuje listę uczestników z danego obszaru do właściwego Regionalnego Ośrodka
EFS w Ełku i Elblągu.
Regionalne Ośrodki EFS dokonują rekrutacji uczestników, w oparciu o kryteria pierwszeństwa:
a. zadeklarowany udział w całym Forum – pełne dwa dni,
b. instytucja/podmiot zgłaszający uczestnika/uczestniczkę jest lub był objęty wsparciem
Regionalnego Ośrodka EFS,
c. uczestnik reprezentuje podmiot zaangażowany w realizację projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Regionalne Ośrodki EFS w Olsztynie, Elblągu i Ełku odpowiadają za:
a. wybór uczestników Forum na swoich obszarach,
b. powiadomienie uczestników o zakwalifikowaniu na Forum – forma mailowa i/lub telefoniczna,
c. potwierdzenie udziału uczestników w Forum do dnia 18.06.2014
d. przekazanie Organizatorowi listy zakwalifikowanych i potwierdzonych uczestników Forum do
dnia 20.06.2014
Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Forum wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie
swojego wizerunku, głosu, wypowiedzi przez Organizatora i Współorganizatorów do celów
związanych z informacją i promocją Forum. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż
fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Forum mogą zostać umieszczone na stronach
internetowych Organizatora i Współorganizatorów oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych
i prasie. Uczestnik/uczestniczka zrzekają się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym
również o wynagrodzenie względem Organizatora lub Współorganizatorów z tytułu
wykorzystywania wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym regulaminie.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednocześnie jej brak uniemożliwia zakwalifikowanie do udziału
w Forum.
§5
Inne postanowienia
Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega możliwość zmiany Programu Forum.
O wszelkich zmianach uczestnicy będą powiadamiani za pomocą stron internetowych Organizatora
i Współorganizatorów.
Informacje na temat Forum oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są u Organizatora
i Współorganizatorów, tj.:
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Regionalny Ośrodek EFS w Olsztynie
10-167 Olsztyn, ul. Marka Kotańskiego 1
tel. faks 89 523 73 45
www.olsztyn.roefs.pl
e-mail: info_olsztyn@roefs.pl
dla powiatów:
Olsztyn, olsztyński, Olsztyn, olsztyński, działdowski, nidzicki, mrągowski, szczycieński
Regionalny Ośrodek EFS w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 17
tel. 55 642 18 85
www.elblag.roefs.pl
e-mai: info_elblag@roefs.pl
dla powiatów:
Elbląg, elbląski, bartoszycki, kętrzyński, kętrzyński, braniewski, ostródzki, iławski, nowomiejski
Regionalny Ośrodek EFS w Ełku
18-300 Ełk, ul. Małeckich 3/1
tel. 87 307 03 28, 536 39 37 55
www.elk.roefs.pl
e-mail: info_elk@roefs.pl
dla powiatów:
ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski

Załączniki do Regulaminu:
1/ Program Forum
2/ Formularz zgłoszeniowy
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