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Regulamin udziału w warsztatach w ramach projektu  

„Zioło ma Moc” akronim „ZmM” na obszarze 

Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna 

Grupa Działania 

§1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji i udziału w warsztatach 

zielarskich w ramach międzyregionalnego projektu współpracy pn. ”Zioło ma Moc” akronim 

„ZmM” poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna 

grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Partnerami projektu są Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”, Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej", Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" 

Lokalna Grupa Działania.  

2. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa 

Działania, Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów. 

3. Projekt będzie realizowany w okresie od 21.09.2021 r. do 30.11.2022 r. 

4. Celem projektu jest podniesienie świadomości kulturowo-przyrodniczo-historycznej 10% 

mieszkańców obszaru partnerskich LGD poprzez komplementarne działania 

upowszechniające i promujące dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne,  

w tym tradycje zielarskie obszarów do 30 listopada 2022 r. 

5. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią 

niniejszego Regulaminu, a udział w Projekcie możliwy jest po uprzedniej akceptacji wszystkich 

jego postanowień. 

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

§2 

UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Uczestnicy Projektu to osoby z poszczególnych gmin obszaru Stowarzyszenia 

Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, w tym członkinie KGW, lokalni 

przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane nabyciem umiejętności podczas warsztatów 

zielarskich. 

2. Projekt zakłada udział 70 uczestników, w tym: 

• osoby powyżej 50 roku życia      

• przedsiębiorcy 

• kobiety 

• młodzież      

• liderzy lokalni 

• organizacje pozarządowe 

• rolnicy      

• turyści  

• kobiety z obszarów wiejskich  
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3. W ramach Projektu uczestnicy mogą skorzystać z warsztatów zielarskich na terenie LGD 

„Lepsze Jutro” . 

4. Każdy uczestnik warsztatów zielarskich zobowiązany jest do podpisania listy obecności oraz 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie wyrażenie zgody jest jednoznaczne 

z rezygnacją udziału w projekcie. 

5. Dojazd oraz ubezpieczenie w trakcie trwania warsztatów zielarskich spoczywa po stronie 

uczestnika projektu. 

6. Każdy uczestnik warsztatów zielarskich zobowiązuje się do poszanowania przekazanego mu 

sprzętu i wykorzystywania go wyłącznie z przeznaczeniem. 

7. W ramach warsztatów zielarskich każdy uczestnik zobowiązany jest do aktywnego udziału  

w zajęciach. 

8. W ramach udziału w projekcie uczestnik wyraża zgodę na zamieszczanie przez Stowarzyszenie 

Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania swojego wizerunku utrwalonego 

podczas realizacji warsztatów w ramach projektu współpracy pn. „Zioło ma Moc” na stronie 

www.lgdhrubieszow.pl portalach społecznościowych Stowarzyszenia w celu promocji projektu 

oraz w publikacjach wydawanych przez LGD.  

 

§3  

ZASADY REKRUTACJI 

1. Przed przystąpieniem do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie  

do warsztatów zielarskich poprzedza wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego. 

2. Formularz zgłoszeniowy może zostać złożony osobiście w Biurze Stowarzyszenia 

Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania – ul. Plac Wolności 15, 22-500 

Hrubieszów, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie Hrubieszowskie 

„Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania – ul. Plac Wolności 15, 22-500 Hrubieszów –  

z dopiskiem: warsztaty zielarskie lub poczty elektronicznej na adres mailowy: 

biuro@lgdhrubieszow.pl 

3.  Regulamin Projektu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny będzie: 

• w biurze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania 

przy ul. Plac Wolności 15, 22-500 Hrubieszów, 

• na stronie www.lgdhrubieszow.pl. 

4. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, jawności  

i przejrzystości. 

5.  Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły do skompletowania list osób biorących udział 

w Projekcie. 

6. Proces rekrutacji na warsztaty zielarskie będzie przebiegał w następujących etapach: 

• I etap – przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 9 maja 2022 r.  

do godz. 15.30  

• II etap – weryfikacja uczestników pod kątem kolejności zgłoszeń,  

• III etap – utworzenie listy uczestników warsztatów zielarskich wraz z listą rezerwową,  

• IV etap – przekazanie informacji o wynikach rekrutacji uczestnikom warsztatów 

zielarskich, 

7. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

8. W sytuacji rezygnacji z warsztatów – rezygnujący ma obowiązek poinformowania o tym 

Organizatora najpóźniej 2 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów. 
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§4 

WARSZTATY ZIELARSKIE 

1. Warsztaty zielarskie zostaną przeprowadzone na terenie: gminy Mircze – miejscowość Mircze; 

gminy Hrubieszów – miejscowość Masłomęcz – miejsca objęte Lokalną Strategią Rozwoju 

Stowarzyszenia  Hrubieszowskiego "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania. 

2. Warsztaty  zielarskie odbywać się będą w dni robocze (poniedziałek/piątek). Warsztaty odbędą 

się w miesiącu maju 2022 r.  

3. Liczba uczestników 1 warsztatu zielarskiego wynosi 10 osób. 

4. Zakłada się organizację 7, 2 dniowych warsztatów (każdy warsztat trwać będzie 8 godzin 

zegarowych dnia 1 i 6 godzin zegarowych dnia 2). Dni i godziny warsztatów będą ustalone z 

Organizatorem i prowadzącym, o których uczestnicy Projektu zostaną poinformowani na 7 dni 

przed rozpoczęciem warsztatów. 

§5 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze 

Jutro” Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Wołajowicach, Wołajowice 33, 22-500 

Hrubieszów. 

2. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

biuro@lgdhrubieszow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Plac Wolności 15,  

22-500 Hrubieszów. 

3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 

2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która 

obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa  

(dane nieobowiązkowe). 

4. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez 

administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U.  

z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 

2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  

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

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861). 

5. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym  

do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku  

z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia 

informatycznego, min. ARiMR z siedzibą Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa oraz 

Samorząd Województwa Lubelskiego z siedzibą, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin. 

6. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) rozporządzenia 2016/679, będą 

przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. 5 oraz nie krócej niż do 31 

grudnia 2028 roku.  

7. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679. 

8. W przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym 
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momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej odwołaniem. 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Zgłoszenie się do Projektu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

11. Kwestie sporne nie ujęte w niniejszym Regulaminie, rozstrzygać będzie Organizator. 

 


