
 

 

 

 
  

 

REGULAMIN  REKRUTACJI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI  
„WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA– ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO EKOLOGICZNE  
JAKO SZANSA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” 
 

§ 1. 

Ogólne informacje 

 

1. Konferencja „Współpraca się opłaca – rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne jako szansa dla 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego” zwana dalej 

„Konferencją”, organizowana jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego i Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Gdańsku (PODR).  

 

2. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi Konferencji są: Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa - Pomorski Oddział Regionalny, Pomorska Izba Rolnicza, Stowarzyszenie 

AgroEko Kaszuby, Portal Rolny NowoczesnaFarma.pl. 

 

3. Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2015 r. na terenie województwa pomorskiego. 

 

4. W ramach Konferencji przeprowadzone zostaną: 

5 listopada 2015 r: 

a) wykłady – 6,5  godz. 

b) moderowany panel dyskusyjny – 1,5 godz. 

6 listopada 2015 r.: 

a) wyjazd studyjny do dwóch gospodarstw ekologicznych zajmujących się produkcja i 

przetwórstwem – 9 godz.; w tym: 

 łączny czas wizyt w gospodarstwach: 4,5 godz.,  

 łączny czas przejazdu: 4,5 godz. 

 

5. Szczegółowy program Konferencji oraz informacja o miejscu jej przeprowadzenia zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej www.podr.pl. 

 

6. Konferencja „Współpraca się opłaca – rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne jako szansa dla 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego”, jest współfinansowana 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

http://www.podr.pl/


 

 

 

 
  

 

 
§ 2. 

Uczestnicy Konferencji 

 

1. Uczestnikami Konferencji mogą zostać: 

a) rolnicy ekologiczni,  

b) rolnicy zainteresowani przestawianiem gospodarstw na typ produkcji ekologicznej,  

c) przetwórcy i dystrybutorzy produktów ekologicznych,  

d) pełnoletni uczniowie ponadgimnazjalnych szkół rolniczych,  

e) mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju rolnictwa 

ekologicznego 

f) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego 

g) doradcy rolni 

h) inne osoby zaproszone przez Organizatorów 

 

§ 3. 

Zasady Rekrutacji 

 

1. Nabór uczestników do udziału w Konferencji prowadzić będzie Zespół Ochrony Środowiska i 

Ekologii (ZO) w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku przy współpracy Biur 

Powiatowych ODR oraz Pomorskiej Izby Rolniczej. 

2. Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji spełniające warunek uczestnictwa wymieniony w § 2 

niniejszego regulaminu, zobowiązane są do dnia 30.10.2015 r. wypełnić i przesłać pocztą, faksem, e-

mailem lub dostarczyć osobiście do siedziby PODR w Gdańsku, formularz zgłoszeniowy, którego 

wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Adresy, na które należy przekazać wypełnione formularze zgłoszeniowe:  

a) e-mail:  sekretariat@podr.pl 

 b) fax:   58 688-22-52 

 c) listownie na adres siedziby:  

Zespół Ochrony Środowiska i Ekologii 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku  

  Trakt Św. Wojciecha 293 

80-001 Gdańsk 

 

3. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Gdańsku oraz w wersji elektronicznej na stronie: www.podr.pl. 

http://www.podr.pl/


 

 

 

 
  

 

4. Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji będą rejestrowane według daty i godziny wpływu formularza 

zgłoszeniowego.  

5. Do udziału w Konferencji zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 120 osób.  

 

6. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Konferencji decydować będzie: 

a) Termin przesłania poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia 

b) Deklaracja do udziału w obydwóch dniach szkolenia 

c) Status uczestnika. W konferencji preferowany będzie udział uczestników o danym statusie w 

następującej kolejności: rolnicy ekologiczni, rolnicy zainteresowani przestawianiem gospodarstw 

na typ produkcji ekologicznej, pełnoletni uczniowie ponadgimnazjalnych szkół rolniczych, 

przetwórcy i dystrybutorzy produktów ekologicznych, inne osoby zaproszone przez 

Organizatorów, mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju 

rolnictwa ekologicznego, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, doradcy rolniczy. 

 

7. Osoby deklarujące udział w obydwóch dniach Konferencji zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa 

w Konferencji, pod warunkiem dostępności miejsc. 

8. Osoby deklarujące udział w jednym dniu Konferencji lub zgłoszone po wyczerpaniu miejsc w ramach 

grupy uczestników, zostaną ujęte na liście rezerwowej. 

9. Informacja o zakwalifikowaniu uczestnika ujętego w ramach listy rezerwowej do udziału w 

Konferencji zostanie podana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia, a w przypadku jego braku 

telefonicznie, najpóźniej w dniu 03.11.2015 r. 

 

§ 4. 

Informacje dodatkowe 

 

1. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, który 

dostępny jest w siedzibie, oddziałach i na stronie internetowej www.podr.pl. 

 

2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników Konferencji. 

 

3. W ramach organizowanej Konferencji Organizatorzy zapewniają: 

a) wyżywienie: serwis kawowy, obiad i kolację w dniu 5.11.2015 r.; śniadanie, serwis kawowy 

i obiad w dniu 6.11.2015 r. 

b) nocleg w dn. 5/6.11.2015 r. w pokojach 2 i 3 osobowych 

c) transport do gospodarstw ekologicznych w dniu 6.11.2015 r. 

http://www.podr.pl/


 

 

 

 
  

 

d) materiały konferencyjne: pen-drive z prezentacjami wykładowców, notes, długopis. 

 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w przedmiotowym regulaminie. 

 

5. Osoby odpowiedzialne za organizację Konferencji: 

a) Agnieszka Jereczek ZO PODR, tel. 797-010-681, e-mail: a.jereczek@podr.pl 

b) Alicja Łepek ZO PODR, tel. 797-010-617, e-mail: a.lepek@podr.pl 

c) Katarzyna Radtke ZO PODR, tel. 797-010-651, e-mail: k.radtke@podr.pl 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


