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REGULAMIN REKRUTACJI OSÓB  

DO PRZEPROWADZENIA SPISU  

PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH  

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE LGD 

 
 

 

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” realizuje projekt pn. „Produkty 

turystyczne marki lokalnej Misja Kampinos’’,  który będzie trwał do sierpnia 

2019 r.  

Powyższe działanie wymaga przeprowadzenia konkursu, w wyniku którego zostaną 

wybrane osoby, które przeprowadzą spis produktów turystycznych z obszaru działania 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” (dalej: LGD).  

Projekt polega na przeprowadzeniu spisu produktów turystycznych znajdujących się 

na terenie działania Stowarzyszenia tj. dziewięciu gmin: Błonie, Czosnów, Izabelin, 

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

LGD planuje zawarcie umów zleceń z 11 osobami, które dokonają  spisu wszystkich 

produktów turystycznych  z obszaru działania LGD.  Umowa zlecenie zostanie zawarta 

na 30 dni  kalendarzowych  z każdą osobą.   

 

Czym jest produkt turystyczny?  

Produkt turystyczny - to całość dostępnych na rynku dóbr i usług, które nabywa 

konsument, podczas podróży turystycznej oraz zbiór korzyści, jakie osiąga nabywca, w 

związku z udziałem w niej. Produkt turystyczny, to także wszystko, co kupują, robią 

oraz przeżywają turyści, od chwili opuszczenia domu, aż do powrotu z podróży.                                

(J. Kaczmarek i in. 2010, s. 74-75) 
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Projekt pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów:  

 zapoznanie mieszkańców LGD i turystów z różnorodną, bogatą 

 i ciekawą ofertą turystyczno-edukacyjna Misji Kampinos, 

 wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców LGD opartej na wykorzystaniu 

lokalnych zasobów kulturowych, historycznych lub przyrodniczych, 

 zbudowanie pozytywnego wizerunku Misji Kampinos opartego na tradycji, 

autentyczności i zrównoważonego rozwoju, 

 wzrost zainteresowania obszarem działania LGD, jego produktami  

i usługami lokalnymi, a także atrakcjami turystycznymi, unikalnym w skali 

krajowej, 

 zaktywizowanie społeczności lokalnej w kierunku promocji spójnej  

i zintegrowanej oferty turystycznej Misja Kampinos. 
 

 

 

§ 1. 
 

 

ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 

 

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

na ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów. 

2. LGD otwiera rekrutację osób do przeprowadzenia spisu produktów turystycznych.   

3. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania konkursowego wyboru osób 

do przeprowadzania spisu produktów turystycznych z obszaru działania 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” – gmin: Błonie, Czosnów, Izabelin, 

Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice. 
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§ 2. 

WARUNKI WNIESIENIA ZGŁOSZENIA 

 

1. Kartę zgłoszenia należy wysłać lub złożyć osobiście do 29 marca 2019 r. załącznik 

nr 1 (Karta zgłoszenia osoby do przeprowadzenia spisu produktów turystycznych) 

na adres: Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” ul. Gminna 6, 

 05-152 Czosnów.                           

2. Liczy się data wypływu zgłoszenia do siedziby LGD.  
 

 

§ 3. 

ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ  
 

 

1. Komisja konkursowa działa w składzie 3 osobowym. 

2. W skład Komisji wychodzą osoby wskazane przez Zarząd  Stowarzyszenia ,,Między 

Wisłą a Kampinosem’’. 

3. Komisja będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,                                           

a w sprawach spornych będzie podejmowała decyzję większością głosów. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna. 
 

 

 

§ 4. 

KRYTERIA 
 

Kryteriami tymi są:  

1) pełnoletność, 

2) bardzo dobra znajomość gminy swojego zamieszkania, 

3) komunikatywność, 

4) posiadanie samochodu lub innego środka transportu, 

5) dociekliwość i umiejętność poszukiwania informacji, 

6) posiadanie doświadczenia w branży turystycznej, 

7) dokładność, elastyczność i umiejętności organizacji pracy własnej.  
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§ 5. 

WSTĘPNA SELEKCJA KANDYDATÓW –  

ANALIZA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH 

 

1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Konkursowa. 

2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami 

nadesłanymi przez kandydatów lub złożonymi osobiście w siedzibie Stowarzyszenia. 

3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z kryteriami 

określonymi w regulaminie. 

4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zawarcia umowy 

zlecenia z kandydatem do przeprowadzenia spisu produktów turystycznych 

znajdujących się na terenie LGD.  
 

 

§ 6. 

SELEKCJA KOŃCOWA KANDYDATÓW 

 

1. Na selekcję końcową składa się rozmowa kwalifikacyjna. 

2. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani drogą 

telefoniczną. 

 

§ 7. 

ROZMOWA Z KANDYDATAMI  

 

1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu  

z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w regulaminie. 

2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać: 

1) bardzo dobra znajomość gminy swojego zamieszkania, 

2) komunikatywność, 

3) dociekliwość i umiejętność poszukiwania informacji, 

4) posiadanie doświadczenia w branży turystycznej, 

5) dokładność, elastyczność i umiejętności organizacji pracy własnej.  

3.  Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Konkursowa. 
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§ 8. 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

1. Po przeprowadzonej selekcji końcowej Komisja wybiera kandydata, którego profil 

spełnia warunki przedstawione w regulaminie do przeprowadzenia spisu produktów 

turystycznych znajdujących się na terenie LGD. 

2. Decyzję o zawarciu umowy zlecenia z kandydatem w oparciu o przedstawiony przez 

Komisję Konkursową protokół podejmuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia w formie 

zatwierdzenia protokołu. 

3. Dyrektor Biura LGD poinformuje kandydatów o wynikach w/w rekrutacji.  
 

 

§ 9. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: 

 Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’  www.lgdkampinos.pl  

 w biurze siedziby Organizatora. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych  przez Stowarzyszenie "Między 

Wisłą a Kampinosem", informujemy:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Między 

Wisłą a Kampinosem" (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Gminna 6,    

05-152 Czosnów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie,                                 

za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów lub drogą 

e-mailową pod adresem: biuro@lgdkampinos.pl.  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

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

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu               

o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
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pracy, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia  

08 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  

o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.  

4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu działania na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę oraz promocję środowiska 

naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju turystyki 

oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 

5) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.   

6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowej.   

8)  Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko  

na podstawie przepisów prawa, w szczególności do Zarządu Województwa 

Mazowieckiego lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. 

9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak określają  

to przepisy prawa, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych 

osoby, której dane dotyczą, w przypadku, gdy czas przechowywania danych  

nie został określony przez przepisy szczegółowe lub niezwłocznie po zakończeniu 

korzystania z usług Administratora 

10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu  

do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

a także prawo do przenoszenia danych.  

11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

12) Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków 

Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania  

z pomocy Stowarzyszenia opisanych w Statucie.  

13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  
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