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,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie" 

REGULAMIN NABORU LDEROW W RAMACH PROJEKTU ,,PRZYSTA LEONCIN" 

§1 
Informacje ogólne 

,,Przystar Leoncin" jest projektem, który wspóffinansowany jest ze §rodk6w 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach 
Poddziatanie 19.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju 
loka Inego kierowa nego przez spoteczno, objçtego Prog ra mem Rozwoju Obsza row 
Wiejskich na lata 2014-2020 

2. Udziat w projekcie jest bezptatny. 

3. Niniejszy regulamin okreIa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach 
liderów realizowanych w ramach projektu ,,Przystar Leoncin" 

4. W ramach realizacji cyklu szkoleniowego zaplanowano 80 godzin w tematyce: 
Animacja czasu wolnego wprowadzenie teoretyczne, Animacja czasu wolnego poprzez 
sport, turystykq I aktywny wypoczynek, Animacja czasu wolnego poprzez sztuk 
kulturq I edukacjç, Trening antystresowy w zawodzie animatora, Warsztaty z 
autoprezentacji - szczegótowy zakres szkole6 okrela bdzie Harmonogram. Kazde 
szkolenie bdzie zawierato modut nauki rkodzieta artystycznego z zakresu: wikliny, 
filcu, drewna, stony, papieru itp. 

§2 
Zasady rekrutacji 

1. W szkoleniach Iiderów uczestniczy6 mog .  osoby, które: 
a) zamieszkujq (wedtug przepisów Kodeksu cywilnego), pracuj, beLdi uczq siq na 

terenie objtym LSR LGD Midzy Wistq a Kampinosem 
b) wyrazajq chq6 udziatu w projekcie I szL zainteresowane tematykEt nabycia 

umiejtnoci Iiderskich, 
c) pomylnie przejdaL etap rekrutacji wedtug gcie±ki okrelonej w niniejszym 

Reg u lam in ie. 

2. Rekrutacja bdzie trwata do zamknicia terminu zgtoszeri. 

3. Uczestnicy/czki zostanq wybrani/e podczas otwartego naboru. Rekrutacja zostanie 
przeprowadzona zgodnie z politykq równych szans. 

4. Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji i szkoleniach Iiderów w ramach projektu 
,,Przystari Leoncin" jest ziozenie formularza zgtoszeniowego do projektu - zatcznik 1. 

5. Przyjcie kompletu dokumentów stanowi zakorticzenie weryfikacji formalnej I nie jest 
równoznaczne z zakwalifikowaniem siq do udziatu w projekcie. 

6. Dokumenty niekompletne nie bdq przyjmowane. 

7. Telefoniczne rezerwowanie miejsc nie jest mozliwe. 

8. Ztozone dokumenty zgtoszeniowe nie podlegajq zwrotowi. 

9. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie jest 
równoznaczne z brakiem mo±Iiwoci udziatu w projekcie. 
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10. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane bqdaL w Urzdzie Gminy Leoncin, 
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, w godzinach jego funkcjonowania, drog 
pocztowq lub kurierem do dnia 15 listopada 2019 r. do godziny 15.00. 

11. Za termin ziozenia dokumentów rekrutacyjnych uznaje siq date wplywu dokumentów 
do urzdu gminy. 

§3 
Kwalifikacja uczestnika 

1. Postçpowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujcych udzi& w 
projekcie ,,Przystari Leoncin" I skladajcych wymagane dokumenty. 

2. Za rekrutacjq odpowiedzialni set wyznaczenie przez Wójta Gminy Leoncin pracownicy. 

3. Kwalifikacji uczestników dokonuje siq na podstawie koIejnoci zgoszer, przyjtych I 
kompletnych dokumentów rekrutacyjnych. Osoby wymienione w grupach 
defaworyzowanych w LSR LGD ,,Midzy Wish a Kampinosem" bqd2L premiowane w 
ramach naboru (1 dodatkowy punkt). Mieszkarcy Gminy Leoncin w rekrutacji mogat  
uzyskaé 1 dodatkowy punkt. 

4. Osoby niezakwalifikowane do udzia4u w szkoleniu z uwagi na brak miejsc, zostanaL  
wpisane na list rezerwow. 

5. Wyniki naboru zostank ogtoszone na tablicy ogloszer w Urzdzie Gminy Leoncin. 

6. Osoby z listy rezerwowej bqdq zakwalifikowane do udziau w szkoleniach Iiderów w 
przypadku rezygnacji tub niedop&nienia warunków przez osoby wczeniej 
zakwalifikowane, przed rozpoczciem zajc tub najpóniej w przypadku, jezeli odbyo 
siq nie wicej nit 8 godzin szkolenia. 

§5 
Warunki prowadzenia zajc 

1. Harmonogram I miejsca szkoleri dostpne bqdEt dia osób zakwatifikowanych po 
zakorIczonym procesie rekrutacji 

2. Zajcia bqdq siq odbywaly w cigu 10 kolejnych dni roboczych nastpujqcych po 
sobie, w godzinach 8.00-16.00. 

3. Projekt nie przewiduje zwrotu kosztów dojazdu uczestnika/czki z miejsca 
zamieszkar,ia do okreIonego miejsca realizacji szkolenia oraz z powrotem z miejsca 
zbiórki do miejsca zamieszkania. 

4. Jedna godzina zajq6 = 45 minut szkoleniowych. 

5. Organizator posiada potencjal niezbdny do nale±ytego przeprowadzenie zaj 
szkoleniowych, ale nie jest odpowiedzialny za rezultat przeprowadzonych szkoler 
tide row. 

6. W wyjtkowym przypadku, organizator szkolenia zastrzega sobie mo±tiwo 
odwolania, bd± przeniesienia zajé, co wiq±e sic z realizacjq zajq6 w dodatkowym, 
uzgodnionym terminie. 

7. Warunkiem ukorczenia szkolenia liderów, jest wymagana frekwencja na zajciach. 
Uczestnik/czka zobtigowany/a jest do uczestnictwa w mm. 85,0% zajc (tj. nie mniej 
nit 68 godzin szkolenia). 
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§6 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa 

1. Rezygnacja z udziau w szkoleniu Iiderów jest mozliwa tylko w przypadkach 
uzasadnionych I wynikajqcych z przyczyn natury zdrowotnej lub dziaania shy 
wyzszej I z zasady nie mote by6 znana przez uczestnika/czkq w momencie 
rozpoczcia udzialu w projekcie. 

2. W przypadku rezygnacji, uczestnik/czka zobowiqzana/y jest do zozenia pisemnego 
owiadczenia dot. rezygnacji, najpóniej w kolejnym dniu szkolenha, przypadajqcym 
P0 zaistniaej przyczynie rezygnacji. 

3. W przypadku rezygnacji uczestnika/czki do udzi&u w szkoleniach Iiderów jego/jej 
miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

§7 
Monitoring uczestników projektu 

1. Uczestnicy/czki zobowiqzanh/e sq do codziennego potwierdzania swojej obecnoci na 
szkoleniu Iiderów. Potwierdzenie obecnoci nastpuje poprzez ziozenie podpisu na 
Iicie obecnoci. 

2. Uczestnik/czka owiadcza, ze wyra±a zgodq na przetwarzanie swoich danych 
osobowych dia celów zwiqzanych z realizacjq projektu. 

§8 
Postanowienia koñcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagajqformy pisemnej. 

2. Regulamin obowiqzuje przez caly okres reahizacji projektu. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian 
w niniejszym Regulaminie. 

OMINY 

Adam Mo0QW Krawczak 

OMINA LEONCJN 
05-155Leoncin ul. Partyzanf6w3 

tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00 
NIP: 531-16-66399 REGON 013270471 


