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REGULAMIN REKRUTACJI 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

Regulamin rekrutacji dotyczy Projektu pt.: „Wieprz i ryba ze smakiem, czyli promocja 

tradycyjnych potraw lokalnych poprzez wydanie książki kucharskiej i zorganizowanie imprez 

promocyjnych połączonych z degustacją potraw” realizowanego w okresie od 06.2014 r. do 

06.2015 r. przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom NADZIEJA                          

z siedzibą w Wieprzu. 
 

1. Projekt obejmuje realizację następujących działań: 

 

Zad. Nr 1 – Organizacja wyjazdu studyjnego do Łeby; 

Zad. Nr 2 – Organizacja warsztatów kulinarnych 

Zad. Nr 3 – Organizacja wyjazdu studyjnego do miejscowości Szenna na Węgrzech 

Zad. Nr 4 – Opracowanie graficzne, druk i skład książki. 

 

2. Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu współfinansowane są przez Unię 

Europejską w ramach PO RYBY 2007 - 2013. 

3. Udział w projekcie zwolniony jest z jakichkolwiek opłat. 

4. Zasięg oddziaływania projektu – oferta projektu skierowana jest do mieszkańców 

zamieszkałych na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecze Soły i Wieprzówki” tj. z 

gmin: Brzeszcze, Kęty, Porąbka, Oświęcim oraz Wieprz. 

5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Stowarzyszeniu rozumie się przez to 

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom NADZIEJA. 

6. Kandydat do udziału w Projekcie jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem 

Rekrutacji przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów rekrutacyjnych. 

7. Składając dokumenty rekrutacyjny Kandydat do udziału w projekcie oświadcza przez to, 

że akceptuje postanowienia Regulaminu.  

8. Regulamin Rekrutacji oraz formularze dokumentów wymaganych podczas rekrutacji są 

dostępne w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom NADZIEJA 

pod adresem 34-122 Wieprz 424, na stronie internetowej http:// 

http://www.nadzieja.wieprz.pl. Informacja o rekrutacji dostępna będzie na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieprzu oraz Urzędów Gmin w Brzeszczach, Kętach, 

Porąbce oraz w Oświęcimiu. 

9. Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia.  

10. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w siedzibie Stowarzyszenia pod adresem 

34-122 Wieprz 424 w okresie od 16 czerwca 2014 roku do 25 czerwca 2014 roku w 

godzinach 7:00 – 15:00. 

11. W przypadku zrekrutowania niewystarczającej liczby Beneficjentów Ostatecznych 

przewiduje się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej w okresie dłuższym 

aniżeli wskazany w pkt 10.  

 

 

 

 



  

 

§ 2 

 

1. Zadanie nr 1 dotyczy wyjazdu studyjnego do miejscowości Łeba w dniach 27-

29.06.2014 r. na Festiwal kulinarny „Zapomniane smaki”. 

2. Wyjazd organizowany jest w celu promocji obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej 

„Dorzecze Soły i Wieprzówki”, promocji i upowszechnienia potraw tradycyjnych i 

produktów kulinarnych jak również kultywowania lokalnych tradycji kulinarnych.  

3. Uczestnicy wyjazdów będą mieć za zadanie m.in. przygotowanie na Festiwalu 

kulinarnym „Zapomniane smaki” tradycyjnych potraw z wieprzowiny oraz z ryb wg 

lokalnych przepisów, ich odpowiednie zaprezentowanie, zorganizowanie degustacji dla 

co najmniej 80 osób, sfotografowanie przebiegu wyjazdu studyjnego, prowadzenie 

pozostałych działań promocyjnych na miejscu.  

4. W ramach wyjazdu wezmą udział: 

a) 2 osoby odpowiedzialne za sfotografowanie potraw i przebiegu działań 

promocyjnych (1 osoba w godz. 9:00 – 16:00, 1 osoba w godz. 16:00 – 23:00); 

b) 2 osoby odpowiedzialne za przechowywanie żywności w sposób gwarantujący 

odpowiednią jakość wydawanych posiłków (1 osoba w godz. 9:00 – 16:00,                          

1 osoba w godz. 16:00 – 23:00); 

c) 4 osoby odpowiedzialne za wydawanie potraw na stoisku promocyjnym (2 osoby 

w godz. 9:00 – 16:00, 2 osoby w godz. 16:00 – 23:00). 

d) 4 osoby odpowiedzialne na prowadzenie pozostałych działań promocyjnych                   

(2 osoby w godz. 9:00 – 16:00, 2 osoby w godz. 16:00 – 23:00); 

e) 2 osoby odpowiedzialne za mycie naczyń i sztućców użytych do degustacji                       

(1 osoba w godz. 9:00 – 16:00, 1 osoba w godz. 16:00 – 23:00); 

f) 1 osoba odpowiedzialna za zmontowanie przywiezionego stoiska promocyjnego 

oraz uprzątnięcie terenu po zakończeniu imprezy (2 osoby w godz. 9:00 – 16:00,       

2 osoby w godz. 16:00 – 23:00); 

g) 4 osoby odpowiedzialne za przygotowanie potraw wg przepisów tradycyjnych dla 

sołectwa Frydrychowice (2 osoby w godz. 9:00 – 16:00, 2 osoby w godz. 16:00 – 

23:00); 

h) 4 osoby odpowiedzialne za przygotowanie potraw wg przepisów tradycyjnych dla 

sołectwa Gierałtowice (2 osoby w godz. 9:00 – 16:00, 2 osoby w godz. 16:00 – 

23:00); 

i) 4 osoby odpowiedzialne za przygotowanie potraw wg przepisów tradycyjnych dla 

sołectwa Gierałtowiczki (2 osoby w godz. 9:00 – 16:00, 2 osoby w godz. 16:00 – 

23:00); 

j) 4 osoby odpowiedzialne za przygotowanie potraw wg przepisów tradycyjnych dla 

sołectwa Nidek (2 osoby w godz. 9:00 – 16:00, 2 osoby w godz. 16:00 – 23:00); 

k) 4 osoby odpowiedzialne za przygotowanie potraw wg przepisów tradycyjnych dla 

sołectwa Przybradz (2 osoby w godz. 9:00 – 16:00, 2 osoby w godz. 16:00 – 

23:00); 

l) 4 osoby odpowiedzialne za przygotowanie potraw wg przepisów tradycyjnych dla 

sołectwa Wieprz (2 osoby w godz. 9:00 – 16:00, 2 osoby w godz. 16:00 – 23:00); 

m) 4 osoby odpowiedzialne za przygotowanie potraw wg przepisów tradycyjnych dla 

działań prowadzonych przez Klub Kulinarnego Podróżnika (2 osoby w godz. 9:00 

– 16:00, 2 osoby w godz. 16:00 – 23:00); 



  

 

n) 8 osób odpowiedzialnych za przygotowanie wybranych potraw wg przepisów 

tradycyjnych dla pozostałego obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej (3 osoby w godz. 

9:00 – 16:00, 3 osoby w godz. 16:00 – 23:00). 
 

§ 3 

1. Kandydat do uczestnictwa w Projekcie zobowiązany jest złożyć Kartę zgłoszeniową – 

stanowiącą zał. nr 1 do Regulaminu oraz zgodę uczestnika Projektu na przetwarzanie danych 

osobowych – zał. nr 2 do Regulaminu,  

2. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.  

3. Dopuszcza się złożenie karty zgłoszeniowej dla jednej osoby do jednej pełnionej funkcji. 

 

§ 4 

1. Kryteria, które będą weryfikowane w trakcie procesu rekrutacji to: 

 

a)  posiadane doświadczenie w zakresie odpowiedzialności przypisanej do pełnionej 

podczas wyjazdu funkcji weryfikowany oświadczeniem zawartym w Karcie 

zgłoszeniowej, w tym m.in.  

- uczestnictwo w imprezach podobnego rodzaju (0 - 5 punktów),   

- przynależność do organizacji zajmujących się promocją i kultywowaniem tradycji 

kulinarnych (0 – 4 punktów); 

- zdobyte doświadczenie zawodowe (0 – 2) punktów; 

- znajomość lokalnych przepisów (dla funkcji wskazanych w  § 2 ust 5 lit. g – n|) 

 

2. Do udziału w wyjeździe studyjnym zakwalifikowane zostaną osoby, które zdobędą 

największa liczbę punktów w tramach poszczególnych funkcji. 

3. W przypadku równej liczby punktów brane będą pod uwagę data i godzina złożenia Karty 

zgłoszeniowej (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Stowarzyszenia).  

 

 

§ 5 

Etapy rekrutacji i zasady pracy Komisji ds. Rekrutacji 

 

1. Za rekrutację w ramach projektu odpowiada Zarząd Stowarzyszenia 

2. Rekrutacja obejmuje: 

a) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych; 

b) ocenę spełniania kryteriów rekrutacji; 

c) wybór Beneficjentów Ostatecznych; 

d) sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie;  

e) sporządzenie protokołu z rekrutacji, podpisanego przez członków Komisji  

g) po wyczerpaniu limitu miejsc dostępnych powstanie lista rezerwowa.  

 

 



  

 

 
§ 6 

Inne postanowienia 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2014 roku i obowiązuje przez 

cały okres trwałości projektu.  

2. Niniejszy regulamin rekrutacji opracowuje oraz zmienia Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Zarządu Stowarzyszenia. 

4.  Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji  

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

do Projektu pt. „Wieprz i ryba ze smakiem, czyli promocja tradycyjnych potraw 

lokalnych poprzez wydanie książki kucharskiej i zorganizowanie imprez promocyjnych 

połączonych z degustacją potraw” 

 

 

 

Imię i nazwisko kandydat-a/ki………………….............………………………… 

 

Adres (w tym nazwa Gminy) …………………………………………………….. 

 

 

1. Wyrażam chęć udziału w ramach projektu pt. „Wieprz i ryba ze smakiem, czyli promocja 

tradycyjnych potraw lokalnych poprzez wydanie książki kucharskiej i zorganizowanie imprez 

promocyjnych połączonych z degustacją potraw” w ramach funkcji wskazanej w Regulaminie 

………………………………………………………………. (należy wpisać jedną funkcje 

wskazaną  w  § 2 ust 5 lit. g – n). 

 

2. Zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Rekrutacji do projektu. 

 

3. Moje doświadczenie związane z realizacją projektu oraz funkcją o którą ubiegam się 

trakcie wyjazdu /należy opisać/.  

 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

 

 

 

      ......…………….......………………. 

        (podpis) 



  

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Wieprz i ryba ze smakiem, czyli promocja 

tradycyjnych potraw lokalnych poprzez wydanie książki kucharskiej i zorganizowanie 

imprez promocyjnych połączonych z degustacją potraw” przetwarzanie danych 

osobowych  zawartych w formularzach zgłoszeniowych. 

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy 

Bezrobotnym i Ich Rodzinom NADZIEJA z siedziba w 34-122 Wieprz 424.  

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi 

projektu. 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak 

również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością                    

w ramach PO RYBY. 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna                  

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

_______________________________ 

     PODPIS  

 

 

Miejscowość, data: ………………………………….. 

 


