
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” 

ul. 3 Maja 11  |  43 200 Pszczyna  |  tel./fax.   032 210 02 12 

biuro@lgdziemiapszczynska.pl  |  www.lgdziemiapszczynska.pl 

 
 

                       

 

REGULAMIN WYDARZENIA  

 

1. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”  

z siedzibą w Pszczynie przy ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna, zwane dalej Organizatorem. 

2. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży - uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych  

– (do 30 roku życia) – zamieszkujących obszar objęty działaniem Organizatora, tj. gminy: 

Ornontowice, Orzesze, Pawłowice, Wyry, Bojszowy, Bieruń, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, 

Suszec, Pszczyna (bez miasta Pszczyna). 

3. Celem wydarzenia jest: aktywizacja młodych mieszkańców obszaru, zachęcenie ich do 

podejmowania wyzwań związanych z prowadzeniem własnego przedsięwzięcia gospodarczego  

w przyszłości oraz wykształcenie kompetencji tworzenia koncepcji biznesowej. 
4. Wydarzenie, odbędzie się w Pszczynie i składać się będzie z trzech dni:  

a. pierwszy dzień – konferencja z udziałem szerszego grona zgłoszonych uczestników  

z każdej zainteresowanej szkoły/osób zgłaszających się indywidualnie, w ramach wydarzenia 

odbędą się wykłady otwarte z udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego oraz 

lokalnego biznesu, czas trwania ok. 2-2,5 godz. zegarowych; 

b. drugi dzień – część warsztatowa z udziałem dwóch grup po maksymalnie 15 uczestników  

w każdej z nich – zajęcia praktyczne z zakresu modelów biznesowych, zwieńczeniem zajęć 

będzie rozpisanie własnego pomysłu na biznes, możliwość pracy w zespołach – maksymalnie  

3 os. lub indywidualnie, czas trwania ok. 6-6,5 godz. zegarowych; 

c. trzeci dzień – ocena wyników pracy z dnia drugiego, spotkanie Komisji Oceniającej pomysły 

uczestników, podsumowanie, przyznanie nagród najlepszym modelom biznesowym, czas trwania 

ok. 1 godz. zegarowej. 

5. Chęć uczestnictwa w wydarzeniu osoby/zespoły zgłaszają do Organizatora za pośrednictwem danej 

placówki (np. zgłoszenie uczniów przez szkołę) lub indywidualnie. W tym celu koniecznym jest 

nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (oryginał, skan lub faks), który 

stanowi zał. nr. 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich, koniecznym jest 

przesłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym podpisanej przez rodzica/opiekuna zgody na udział  

w wydarzeniu, zgoda stanowi zał. nr 2 do Regulaminu. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. W wydarzeniu wezmą udział zaproszeni eksperci, w tym przedsiębiorcy oraz przedstawiciele 

Organizatora, tworząc wspólnie Komisję Oceniającą, która będzie mieć możliwość przyznania 

nagród dla autorów najlepszych koncepcji biznesowych. 

7. Wyniki zostaną podane w ostatnim dniu wydarzenia, zespołom/osobom indywidualnym biorącym 

udział w części warsztatowej.  

a. Komisja Oceniająca wyłoni „Nagrodę Główną” – nagroda rzeczowa o wartości 150 zł dla 

każdego uczestnika zespołu/lub osoby indywidualnej, który/a przygotował/a najlepszą zdaniem 
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Komisji Oceniającej koncepcję biznesową. Nagroda nie może zostać zamieniona na 

równowartość pieniężną.   

b. Dodatkowo Organizator ma możliwość przyznania „Nagrody LGD”, tj. objęcie wsparciem 

doradczym autorów wybranej koncepcji biznesowej w zakresie pozyskania środków unijnych  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wymiarze 4 godz. 

zegarowych, w sytuacji gdy koncepcja zespołu wpisywać będzie się w założenia przedmiotowego 

programu. 

c.  Komisja Oceniająca może również przyznać dodatkowe wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany formy i wysokości nagród, w momencie gdy przyczyny zmian, będą niezależne 

od niego.  

8. Organizator podczas trwania wydarzenia zapewnia poczęstunek dla wszystkich uczestników. 

9. Każdy uczestnik, przystępujący do wydarzenia wyraża zgodę na rozpowszechnienie swojego 

wizerunku, podczas wydarzenia zostaną bowiem wykonane zdjęcia oraz materiał audiowizualny, 

celem udokumentowania realizacji zadania oraz promocji działań podejmowanych przez 

Organizatora. Materiały mogą zostać wykorzystane przez Organizatora w działaniach 

sprawozdawczych przed instytucjami wdrażającymi i rozliczającymi realizację Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także w drukowanych przez Organizatora materiałach 

informacyjno-promocyjnych, na stronie internetowej oraz profilu facebook Organizatora oraz stronie 

pless.pl.  

10. Niniejszy regulamin zostaje przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Ziemia Pszczyńska”. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
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Załącznik nr 1  

                             

FORMULARZ   ZGŁOSZENIOWY 

 
do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”  

w dniach  ……………… 2016 r. 
  

 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Miejsce zamieszkania 
 

Tel. kontaktowy 
 

E. mail. 

 

Rok urodzenia* 

 

Nazwa szkoły/  

profil klasy 

  

W zajęciach warsztatowych (II dzień) będę pracować zespołowo**  TAK NIE 

Proszę podać imię/imiona i nazwisko/nazwiska osoby/osób,  

z którymi będzie tworzony zespół 
  

 

* W przypadku osób niepełnoletnich prosi się o dołączenie wypełnionej zgody rodziców na udział 

dziecka/podopiecznego w wyjeździe, zgodnie z udostępnionym formularzem. 

 

** Właściwe podkreślić 
 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem wydarzenia  i  akceptuję jego treść w całości. 

 

 
 

 

……………..………………  
                                                                                                                              Podpis uczestnika wydarzenia 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z siedzibą przy ul. 3 Maja 11,  

43-200 Pszczyna (zwane dalej LGD). Zebrane dane będą przechowywane i przetwarzane przez LGD w celach związanych z realizacją 

działania 19 „Wsparcie dla Rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020. Zebrane dane mogą być przekazywane 

do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w celach związanych z realizacją działania 19 „Wsparcie dla Rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER PROW 2014-2020. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich 

poprawiania. Podpisując się wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji działania 19 „Wsparcie dla Rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020, zgodnie  

z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). 
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Załącznik nr 2  

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA NA UDZIAŁ  

W WYDARZENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ  

STOWARZYSZENIE LGD „ZIEMIA PSZCZYŃSKA” 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego ……………………………………..  

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) w wydarzeniu w dniach ……………………… października 2016 r. 

organizowanym przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” z siedzibą w Pszczynie.  

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem wydarzenia i  akceptuję jego treść w całości. 

 

 

 

 

……………………………………………… 
                                                                                                                                (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 


