
 

  REGULAMIN REKRUTACJI 

 

§ 1  Postanowienia ogólne 

1. Regulamin rekrutacji na XIX OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH 

NA OBSZARACH WIEJSKICH” określa zasady naboru uczestników Spotkania.  

2. Spotkanie odbędzie się w dniach 23-25września 2021 r. 

3. Organizatorami Spotkania są Fundacja Wspomagania Wsi oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju 

„NIDA”. Fundatorami Spotkanie są Fundacja Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańska 

Fundacja Wolności. 

§ 2 Zasady rekrutacji 

1. Zasady rekrutacji wobec zagrożenia chorobą wywoływaną przez COVID.  

a. Organizatorzy Spotkania w Marózie mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie 

uczestników oraz ograniczenia sanitarne nakładane przez odpowiednie organy kierują 

zaproszenie na spotkanie przede wszystkim do osób, które zostały w pełni zaszczepione 

przeciwko COVID19 nie później niż 9 września 2021.  

b. Osoby zgłaszające chęć udziału w Spotkaniu podpisując deklarację – formularz udziału 

w spotkaniu - poświadczają, że są w pełni zaszczepione. 

2. Zasady rekrutacji  - zobowiązania do wykorzystania wiedzy zdobytej podczas 

spotkania: 

a. zgłaszający się na spotkanie zobowiązują się, w razie zakwalifikowania do grona 

uczestników, przekazać wiedzę zdobytą podczas spotkania członkom i wolontariuszom 

organizacji, którą reprezentują lub której są wolontariuszami, członkami, TAK by mogła 

ZOSTAĆ, wykorzystana w działaniach STATUTOWYCH organizacji, 

b. zgłaszający się na spotkanie wyrażają chęć współpracy z organizatorami Spotkania w 

celu realizacji ich celów statutowych w tej części, w której pokrywają się one z celami 

STATUTOWYMI organizacji, do których należą, które reprezentują lub są członkami lub 

wolontariuszami. 

3. Zasady rekrutacji – wybór uczestników, przebieg, opłaty 

a. Rekrutacji na Spotkanie dokonuje Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „Komisją”. Skład 

Komisji pozostaje poufny.  

b. Rekrutacja rozpoczyna się z chwilą umieszczenia na stronie internetowej 

www.fundacjawspomaganiawsi.pl oraz www.nida.pl informacji o Spotkaniu.   

c. Uczestnik wypełnia ankietę rekrutacyjną udostępnioną na stronie internetowej 

www.fundacjawspomaganiawsi.pl oraz www.nida.pl. Ankietę należy wypełnić do  

5 sierpnia 2021 r. do godziny 23.59.  

d. Potwierdzenie zgłoszenia otrzymane mailem należy wydrukować i po podpisaniu przez 

wskazane osoby (osoba zgłaszająca się na Spotkanie oraz osoba upoważniona do 

reprezentowania organizacji) oraz przystawieniu pieczęci organizacji, wysłać do 

Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA pocztą (adres: ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica) 

lub skanem (email: maroz2021@nida.pl) do 12 sierpnia 2021 r.   

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/
http://www.nida.pl/
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/
http://www.nida.pl/


e. Wyniki rekrutacji zostaną podane 9 wrzenia 2021 r. Osoby, które wypełniły ankietę, 

dostaną informację mailową o tym, czy zakwalifikowały się wstępnie do udziału w 

Spotkaniu.  

f. Aby znaleźć się na ostatecznej liście uczestników, należy dokonać opłaty rekrutacyjnej 

w wysokości 50 PLN od osoby na konto nr  44 8834 0009 2001 0000 2121 0031. 

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać skanem (email: maroz2021@nida.pl) lub pocztą 

(adres: ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica) do 26 sierpnia 2021 r. Opłata rekrutacyjna 

przeznaczona jest na zakup materiałów wykorzystywanych w czasie zajęć i warsztatów. 

− bardzo prosimy dokonywać opłat w sposób umożliwiający identyfikację (podając 

imię i nazwisko osoby/osób, której/których opłata dotyczy. 

− jeśli opłatę wnosi organizacja i chce otrzymać fakturę, powinna o nią poprosić 

mailowo jeszcze przed dokonaniem wpłaty (w mailu należy podać: dane organizacji 

z adresem i NIP-em oraz nazwiska osób, za które będzie dokonana opłata). Fakturę 

odsyłamy mailowo. 

− osoby wnoszące opłaty indywidualnie otrzymają faktury imienne wyłącznie na 

prośbę. Automatycznie zostanie wystawiony jedynie paragon. Jeśli uczestnik chce 

otrzymać fakturę, może o nią poprosić mailowo (podając niezbędne  dane 

uczestnika/uczestników, za które dokonana będzie wpłata: imię, nazwisko, adres) 

 

g. Niezapłacenie opłaty rekrutacyjnej w powyższym terminie uznaje się za rezygnację z 

przyjazdu na Spotkanie. Wątpliwości można wyjaśnić mailowo lub telefonicznie do 05 

września 2021.  

h. W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniu po tym terminie należy jak najszybciej 

powiadomić o tym Fundację NIDA (maroz2021@nida.pl, telefon 89 625 36 51), aby 

można było zakwalifikować na to miejsce inną osobę. Opłata w wysokości 50 PLN nie 

podlega zwrotowi.   

i. W przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią uniemożliwiających 

przeprowadzenie spotkania organizatorzy podejmą wszelkie starania, aby zwrócić 

uczestnikom wpłaconą opłatę rekrutacyjną.  

j. W Spotkaniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane w 

procesie rekrutacji i wpłaciły opłatę rekrutacyjną.  

k. Komisja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników.   

l. Od decyzji Komisji w sprawach kwalifikowania uczestników na Spotkanie nie 

przysługują żadne środki odwoławcze.  

m. Przy wyborze uczestników na Spotkanie Komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę 

m.in.:   

− przynależność do grup wskazanych w ankiecie rekrutacyjnej  

− kompletność i prawidłowość wypełnienia ankiety rekrutacyjnej  

− kompletność podpisów oraz pieczęci jeśli dotyczy  

− zachowanie terminu wysłania ankiety, przesłania podpisanej ankiety, dokonania 

opłaty rekrutacyjnej (liczy się data wpływu dokumentów lub środków na rachunek 

bankowy)  

− liczbę zgłoszeń z jednej gminy i jednej organizacji – kwalifikacja do około 4 osób z 

terenu jednej gminy oraz nie więcej niż około 2 osób z jednej organizacji  

− frekwencję na szkoleniach w poprzednich edycjach Spotkania  

− merytoryczną zgodność informacji podanych w ankiecie z założeniami Spotkania. 

 



n. Informację o pełnym zaszczepieniu – osoby zaszczepione będą miały pierwszeństwo w 

kwalifikacji do udziału w wydarzeniu. 

o. Liczba miejsc na Spotkaniu jest ograniczona.  

  

§ 4  Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu lub ujęcia 

dodatkowych postanowień.  

2. Z powodu możliwości wystąpienia dodatkowych obostrzeń, ilość uczestników może zostać 

ograniczona lub spotkanie może zostać odwołane.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostatecznie decydują 

Organizatorzy.  

§ 5  Harmonogram rekrutacji 

Lp. Etapy prac Terminy 

1. Rozpoczęcie rekrutacji 15/07/2021 

2. Zakończenie rekrutacji/przyjmowania zgłoszeń on-

line 

05/08/2021 

3. Przyjmowanie zgłoszeń wersji papierowej (skan 

mailem bądź w wersji papierowej) 

12/08/2021 

4. Powiadomienie uczestników o wstępnym 

zakwalifikowaniu na Spotkanie  

19/08/2021 

5. Termin dokonania opłat rekrutacyjnych 26/08/2021 

5. Ogłoszenie ostatecznej listy uczestników 09/09/2021 

6. Spotkanie w Marózie 23-25/09/2021 

 


