REGULAMIN
Wyjazdu studyjnego pn.”Wołowe inspiracje”.
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§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Wyjazdu studyjnego organizowanego
w ramach operacji „Wołowe inspiracje” wpisanej do Planu Operacyjnego KSOW na lata
2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (zwanego
dalej Wyjazdem studyjnym).
Organizatorem Wyjazdu studyjnego jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z
siedzibą w Warszawie.
Celem Wyjazdu studyjnego jest wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie poprzez
zwiększenie świadomości producentów rolnych w zakresie hodowli bydła mięsnego
w oparciu o dobrostan, zrównoważony rozwój i ochronę klimatu. Operacja ma na celu
tworzenie sieci kontaktów między instytucjami naukowymi, doradztwem rolniczym
i producentami rolnymi. Celem operacji jest także poszerzanie współpracy i wymiany wiedzy
pomiędzy partnerami systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS), w szczególności
pomiędzy nauką a praktyką rolniczą.
Wyjazd odbędzie się w terminie 21-22 czerwca 2022 r.
W trakcie Wyjazdu studyjnego Wizyty studyjne odbędą się na terenie województw
mazowieckiego (gmina Nasielsk) oraz województwa warmińsko-mazurskiego (gmina Rybno,
gmina Ruciane-Nida).
§2
Uczestnicy wyjazdu studyjnego
Uczestnikami wyjazdu studyjnego mogą być mieszkańcy województwa mazowieckiego:
a) rolnicy,
b) mieszkańcy obszarów wiejskich,
c) przedstawiciele doradztwa rolniczego.
Uczestnikami Wyjazdu studyjnego mogą być osoby pełnoletnie.
§3
Rekrutacja uczestników
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie odpowiada za rekrutację
uczestników Wyjazdu studyjnego.
Osoby zainteresowane udziałem w Wyjeździe studyjnym powinny do dnia 14 czerwca 2022 r.
dostarczyć lub przesłać poprawnie wypełnioną Kartę zgłoszenia udziału
a) przesłać
w
postaci
skanu
na
adres
poczty
elektronicznej
konrad.socha@modr.mazowsze.pl,

b) dostarczyć osobiście, na adres siedziby Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ul.
Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa.
3. Karta zgłoszenia udziału dostępna jest do pobrania na stronie internetowej Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie www.modr.mazowsze.pl
4. O udziale w operacji decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Osoby zakwalfikowane do uczestnictwa w wyjeżdzie zostaną poinformowane mailowo,
w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu rekrutacji.
6. Liczba uczestników wyjazdu jest ograniczona – 23 osoby.
§4
Inne informacje
1. Organizator Wyjazdu pokrywa koszty:
a) zakwaterowania w hotelu w pokojach 1-2 osobowych z łazienką,
b) wyżywnienia (obiad – 2, śniadanie -1, kolacja -1),
c) transportu na określonej trasie,
d) uczestnictwa w wizytach studyjnych,
e) ubezpieczenia NNW,
f) Organizator nie pokrywa kosztów usług dodatkowych zamawianych indywidulanie przez
Uczestników.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowane przez
siebie w trakcie wyjazdu, straty oraz szkody materialne wobec Organizatora i osób trzecich,
na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
3. Uczestnicy zobowiązani są do:
- przestrzegania miejsc i godzin zbiórek,
- stosowania się do poleceń Organizatora związanych z organizacją wyjazdu,
- dostosowania się do planu podróży autokarowej,
- stosowania się do Regulaminu w miejscu zakwaterowania,
- zachowania wysokiej kultury osobistej i niezakłócania porządku w trakcie wyjazdu.
4. W przypadku konieczności rezygnacji z Wyjazdu studyjnego, należy powiadomić
Organizatora i znaleźć osobę , która weźmie udział w zastępstwie, w przypadku nie
znalezienia takiej osoby uczestnik jest zobowiązany do opłacenia kwoty za nocleg
wyżywnienie i transport w terminie wskazanym prze Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Wyjazdu studyjnego, co nie uprawnia
uczestnika do żądania od organizatora jakiegokolwiek odszkodowania czy też innych
roszczeń.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
7. Przesłanie lub dostarczenie Karty zgłoszenia udziału na Wyjazd studyjny jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.

