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Regulamin szkolenia w dniu 19 czerwca 2020 r.  

przygotowującego do aplikowania o wsparcie  

w ramach przedsięwzięcia 2.2.1, 2.3.1, 3.1.1 i 3.2.1 

 

§ 1.  

Organizator i przedmiot szkolenia 

1. Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” z siedzibą  

w Czosnowie przy ul. Gminne 6, 05-152 Czosnów.  

2. Szkolenie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. w Gościńcu Julinek, ul. Polna,  

05-084 Leszno w dwóch terminach 9:00-13:00 i 13:30-17:30. 

3. Celem szkolenia jest przygotowanie do aplikowania o wsparcie na operacje realizowane  

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na przedsięwzięcia: 

− 2.2.1   Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych, 

− 2.3.1 Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia w zakresie 

promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego,  

− 3.1.1  Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności 

lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR, 

− 3.2.1    Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez 

dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych. 

4. Szkolenie jest adresowane do sektora publicznego, kościołów i związków wyznaniowych, 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz osób fizycznych z obszaru działania 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” tj. gmin Błonie, Czosnów, Izabelin, 

Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice.  

 

§ 2.  

Zasady uczestnictwa 

1. Jednorazowo w szkoleniu może uczestniczyć nie więcej niż 49 osób.  

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza on-line udostępnionego 

przez organizatora na stronie www.lgdkampinos.pl  

3. Rejestracja uczestników będzie odbywała się w terminie  21 maja 2020 r.  

– 17 czerwca 2020 r. . 

4. Rejestracja poprzez formularz on-line jest jedyną dopuszczalną formą zgłoszenia. Organizator 

nie przyjmuje zapisów telefonicznie, mailowo etc.  

5. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzane mailowo na adres wskazany w zgłoszeniu.  

6. W przypadku wyczerpania się miejsc na szkolenie, informacja zostanie zawarta na stronie 

www.lgdkampinos.pl oraz na Facebook’u Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”. 

7. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.  
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§ 3. 

Zasady bezpieczeństwa 

1. Szkolenie będzie odbywało się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. 
2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa szkolenie odbędzie się w dwóch terminach 9:00-13:00  

i 13:30-17:30. Pomiędzy każdym z nich przewidziana jest półgodzinna przerwa w celu 

przewietrzenia sali i dezynfekcji krzeseł, stolików, klamek i innych elementów. 

3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa organizator odstępuje od organizacji dla uczestników 

szkolenia przerw kawowych.  

4. Każdy uczestnik musi posiadać rękawiczki oraz maseczkę/przyłbicę.  
5. Organizator nie zapewnia środków ochrony osobistej dla uczestników szkolenia. 

 

§ 4. 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator 

zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub 

telefonicznie.  

2. Regulamin szkolenia jest dostępny na stronie internetowej: 

a. www.lgdkampinos.pl 

b. w biurze siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.  

4. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

− administratorem  Pani/Pana  danych   osobowych   jest   Stowarzyszenie   

„Między   Wisłą a Kampinosem” z siedzibą w miejscowości Czosnów, pod 

adresem: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, wpisaną w rejestrze stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000315116, NIP: 

5311648 

− administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z realizacją 

szkolenia Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., 

− Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji szkolenia 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” oraz do momentu odwołania 

zgody, 
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− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

współpracujące przy realizacji szkolenia Stowarzyszenia „Między Wisłą  

a Kampinosem”, 

− posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, 

− ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego, 

− podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niepodanie danych 

może skutkować niemożliwością uczestnictwa w szkoleniu.  

 

 

 

 


