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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU  W PROJEKCIE  

„Znany i nieznany Euroregion Pradziad” nr PL.3.22/3.3.07/13.04085 

realizowanego  w ramach  

Funduszu Mikroprojektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu „Znany 

i nieznany Euroregion Pradziad” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektu Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-

2013. 

,  

§2 

1. Projekt „Znany i nieznany Euroregion Pradziad” realizowany przez Gminę Leśnica 

skierowany jest w szczególności do osób powyżej 50 roku życia, nieaktywnych zawodowo 

i polegać będzie m.in. na dwudniowym wyjeździe do Czech grupy 106 osób, w ramach 

którego zaplanowano zwiedzanie Zamku Arcybiskupiego w Kromeriz, pobyt 

w miejscowości Dub nad Morawou oraz zwiedzanie Ołomuńca. 

2. Projekt będzie realizowany w dwóch terminach: 

-  7 - 8 czerwca 2014 r.  – wyjazd dla  grupy 52 osób + opiekuna, 

-  21 - 22 czerwca 2014 r. – wyjazd dla grupy 52 osób + opiekuna.  

3. W ramach projektu uczestnikom wyjazdu zapewnione zostanie przez organizatora:  

- ubezpieczenie,  

- przewóz autokarem do Czech,  

- zwiedzanie Zamku Arcybiskupiego w Kromeriz oraz Ogrodu Przypałacowego 

(www.zamek-kromeriz.cz), 

- obiad w pierwszym dniu wyjazdu,  

- zwiedzanie Pałacu Arcybiskupiego oraz starego miasta w Ołomuńcu,  

- obiad w drugim dniu wyjazdu.  

4. Uczestnicy wyjazdów zakwaterowani będą w Domu Pielgrzyma w Dub nad Morawou 

w pokojach 6 – osobowych. Łazienki usytuowane są na korytarzach Domu.   

5. Każdy uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za kolację, nocleg i śniadanie 

w kwocie 55 zł w Domu Pielgrzyma w Dub nad Morawou. 

6. Każdy uczestnik zobowiązuje się do posiadania przy sobie ważnego dowodu osobistego 

lub paszportu oraz aktualnej karty EKUZ.  

 

§3 

1. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby zamieszkałe na terenie 

gminy Leśnica: 

a) pierwszeństwo będą miały osoby będące emerytami lub rencistami,  

b) w drugiej kolejności osoby urodzone przed 31.12.1963 r.  

c) w następnej kolejności pozostali mieszkańcy gminy. 

2. W przypadku niezgłoszenia się w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r osób chętnych 

w obrębie danej miejscowości lub zgłoszone osoby nie spełniają kryteriów, o których  

 

http://www.zamek-kromeriz.cz/
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mowa w §3 ust. 1 punkt a i b w wyjeździe mogą wziąć udział osoby z innej miejscowości.  

 

3. Liczba osób mogących wziąć udział z poszczególnych miejscowości jest proporcjonalna do 

liczby osób zameldowanych na dzień 31 grudnia 2013 r. i wynosi: 

Czarnocin 2 

Dolna 4 

Góra Świętej Anny 6 

Kadłubiec 5 

Krasowa 3 

Leśnica 34 

Lichynia 6 

Łąki Kozielskie 6 

Poręba 3 

Raszowa 14 

Wysoka 5 

Zalesie Śląskie 16 

 

§ 4 

1. Informacja o naborze do udziału w projekcie jest zamieszczana na stronie internetowej 

projektodawcy: www.lesnica.pl oraz podana do wiadomości w formie plakatów 

rozwieszonych na tablicach ogłoszeń w gminie Leśnica.  

2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie dokonują zgłoszenia na formularzu 

zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, w sekretariacie Urzędu 

Miejskiego w Leśnicy w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r., 

3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.  

4. O kolejności przyjęcia zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. 

5. Biuro projektu prowadzi listę rekrutacyjną, w której odnotowuje terminy zgłoszeń 

kandydatów.  

 

§ 5 

Niniejszy „Regulamin rekrutacji” zatwierdza oraz zmienia koordynator projektu. 

Za realizację procesu rekrutacji i udziału odpowiada koordynator projektu. 

http://www.lesnica.pl/

