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Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu  

,,Smak pokoleń’’ 

współfinansowanego  ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie  – Mikrodotacje FIO 3” 

realizowanego przez grupę Poszukiwaczy Zagubionych Smaków 

Patron - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice  

Okres realizacji projektu 10 maja 2019 r.  – 30 czerwca 2019 r. 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników do Projektu „Smak pokoleń’’, realizowanego 

przez grupę ,,Poszukiwaczy Zagubionych Smaków’’. 

2. Cele projektu: kultywowanie tradycyjnej kuchni regionalnej, zwiększenie poczucia wspólnoty 

międzypokoleniowej, praktyczna nauka przygotowywania potraw, zagospodarowanie czasu 

wolnego poprzez udział w warsztatach oraz zabawie piknikowej. 

3. W ramach Projektu realizowane będą następujące działania: 

• warsztaty kulinarne  

• piknik rodzinny z konkursem kulinarnym 

• warsztaty redakcyjne. 

§2 

UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Uczestniczkami Projektu mogą zostać pełnoletni mieszkańcy Gminy Krynice z miejscowości Huta 

Dzierążyńska i Dzierążnia, osoby niepełnoletnie wraz z opiekunami oraz uczniowie i rodzice                                

z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej. 

§3 

PROCES REKRUTACJI 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 13 maja 2019 r. do 20 maja 2019 r. do godz. 15:00. 

Karty złożone  po terminie nie będą rozpatrywane.  

2. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna, do zadań której należy: 

• analiza kart rekrutacyjnych pod kątem formalnym, 

• wyłonienie na podstawie złożonych kart grupy docelowej,  

• sporządzenie listy Uczestników Projektu i listy rezerwowej. 

3. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 20 Uczestników Projektu.  

4. Procedura rekrutacji obejmuje: 

• przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w projekcie, 

• analiza nadesłanych kart projektu pod kątem formalnym, 

• wybór uczestników projektu na podstawie preferowanych kryteriów § 2 pkt.1 
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• opracowanie listy uczestników projektu, 

• opracowanie listy rezerwowej, 

• poinformowanie drogą telefoniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie. 

5. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 

• Karty  rekrutacyjne należy pobrać ze stron:  

https://stowarzyszeniekrynic.wixsite.com/krynice  (zakładka AKTUALNOŚCI), 

https://www.facebook.com?Stowarzyszenie-na-Rzecz-Rozwoju-Gminy-Krynice                                                        

lub w sekretariacie NSP w Hucie Dzierążyńskiej. 

• Wypełnić i przesłać drogą mailową na adres: stowarzyszeniekrynice@interia.pl lub złożyć                              

w sekretariacie NSP w Hucie Dzierążyńskiej. 

6. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału                               

w Projekcie. 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego                                   

w przypadku wyczerpania miejsc. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu 

wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.  

4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 maja 2019 roku. 
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