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Regulamin inicjatyw organizowanych przez Nadnotecką Grupę Rybacką dla 

sektora rybackiego w ramach projektów współpracy  

 

I Postanowienia ogólne 

 

1. Inicjatywy (projekty), o których mowa w niniejszym Regulaminie, 

organizowane są w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, 

objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", 

zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-

2020”.  

2. Inicjatywy, o których mowa w niniejszym Regulaminie, związane są z 

organizacją krajowych i zagranicznych wyjazdów studyjnych, konferencji, 

warsztatów, szkoleń itp. skierowanych głównie do sektora rybackiego i 

realizowane są w ramach przedsięwzięcia P I.2.1 Transfer wiedzy z zakresu 

funkcjonowania sektora rybackiego, zgodnie z LSR. 

3. Celem inicjatyw realizowanych przez NGR w ramach projektów współpracy 

jest podniesienie kompetencji kadr sektora rybackiego służące wzmocnieniu 

potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR. 

4. Organizatorem inicjatyw jest Nadnotecka Grupa Rybacka  z siedzibą w 

Trzciance przy Placu Pocztowym 25, 64-980 Trzcianka. 

5. Inicjatywy, w tym głównie wyjazdy studyjne, będą organizowane zgodnie z 

programem, który zostanie przekazany wraz z regulaminem inicjatyw. 

 

II Warunki naboru uczestników inicjatyw  

 

1. Uczestnikiem projektów współpracy, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie, może być jedynie osoba pełnoletnia, należąca do jednej z 

następujących grup: 

• przedstawiciele sektora rybackiego, 

• członkowie organów NGR (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna),  

• pracownicy biura NGR. 

 

2. Liczba uczestników inicjatywy jest ograniczona i każdorazowo będzie 

podawana do wiadomości w zaproszeniu do składania zgłoszeń. Ze 

względu na ograniczoną ilość miejsc w każdym projekcie, o 

zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w danej inicjatywie decydować 

będzie ranking następujących kryteriów wg kolejności zgłoszeń: 

1) w pierwszej kolejności przedstawiciele sektora rybackiego: 

• z grupy defaworyzowanej (osoby do 30 rż. lub pow. 60 rż.) 

• osoby/podmioty, które przekazały kwestionariusze RRW wg 

danych za 2014 r. będące podstawą do wyliczenia progu 

rybackości w LSR oraz ich domownicy i pracownicy, 

2) następnie:  
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• pozostali przedstawiciele sektora rybackiego (tj. spoza grupy 

defaworyzowanej oraz ci, którzy nie przekazali kwestionariuszy 

RRW wg danych za 2014 r. będących podstawą do wyliczenia 

progu rybackości w LSR oraz ich domownicy i pracownicy).  

3) następnie: członkowie organów NGR (Rady, Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej). 

3. Uczestnicy, o których mowa w punkcie 2, muszą być członkami NGR lub 

przedstawicielami podmiotów będących członkami NGR (np. gospodarstw 

rybackich), którzy mają opłacone wszystkie składki członkowskie. 

4. Każda osoba ma możliwość udziału w więcej niż jednej inicjatywie, z 

zastrzeżeniem sytuacji, gdy w danej inicjatywie liczba chętnych przekraczać 

będzie liczbę osób planowanych – w takiej sytuacji pierwszeństwo 

zakwalifikowania się będą miały osoby, które nie uczestniczyły wcześniej w 

żadnej tego typu inicjatywie (np. w żadnym wyjeździe studyjnym). 

5. Z jednego podmiotu (np. gospodarstwa rybackiego) możliwe jest zgłoszenie  

max. 2 osób do udziału w danej inicjatywie, chyba, że w zaproszeniu do 

składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w danej inicjatywie wynikać 

będzie inaczej (nie będzie takich wskazań) oraz że brakować będzie innych 

chętnych lub w ostatniej chwili któryś z uczestników zrezygnuje z udziału w tej 

inicjatywie, a konieczne będzie pozyskanie określonej liczby osób. 

6. Z konieczności zgłaszania swojego uczestnictwa zwolnieni są pracownicy 

Biura NGR, których udział z uwagi na organizację inicjatywy jest niezbędny. 

7. Regulamin zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.ngr.pila.pl jak 

również rozesłany zostanie do potencjalnych uczestników, wskazanych w 

punkcie 1.  

8. Podstawą udziału w inicjatywach, o których mowa w niniejszym regulaminie, 

jest dostarczenie do Biura NGR wypełnionego oraz podpisanego 

„Formularza zgłoszeniowego”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu, w terminie, który każdorazowo wskazany będzie w 

zaproszeniu do składania zgłoszeń w sprawie uczestniczenia w danej 

inicjatywie. Zgłoszenie to należy dostarczyć do Biura NGR (decyduje data 

wpływu) drogą pocztową lub osobiście (Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka) 

lub wysłać skan podpisanego formularza na adres e-mailowy 

sekretariat@ngr.pila.pl. 

9. Informacja o zakwalifikowaniu się na daną inicjatywę przekazana będzie 

drogą telefoniczną lub e-mailową. 

10. W przypadku rezygnacji z udziału w danej inicjatywie należy niezwłocznie 

poinformować organizatora. W przypadku, gdy zakwalifikowany uczestnik 

złoży rezygnację z udziału w inicjatywie po terminie, w którym NGR poniosła 

już koszty związane z organizacją danej inicjatywy np. zgłosiła ostateczną 

liczbę osób, za którą nastąpi zapłata i nie będzie możliwości zastąpienia 

inną osobą, Zarząd NGR zdecyduje, czy ta osoba będzie zobowiązana do 

zwrotu kosztów, jakie poniosła NGR w związku z rezygnacją z udziału w tej 

inicjatywie przez tą osobę (w tym głównie koszty noclegu i wyżywienia). 

http://www.ngr.pila.pl/
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III Odpłatność 

1. Uczestnictwo w inicjatywach dofinansowane jest w ramach projektów 

współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na 

lata 2014-2020”.  

2. W większości przypadków udział w danej inicjatywie będzie bezpłatny. 

Ewentualna odpłatność za udział w danej inicjatywie (głównie dotyczyć to 

może wyjazdów studyjnych) wynosić będzie do 5% całkowitej odpłatności 

za jednego uczestnika (tzw. wkład własny). Informacje o obowiązkowej 

odpłatności podawane będą w zaproszeniu do składania zgłoszeń w 

sprawie uczestnictwa w danej inicjatywie. 

3. Opłatę należy uiścić na wskazany numer konta bankowego Stowarzyszenia: 

BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 12 2030 0045 1110 0000 0250 3750. Termin 

dokonania wpłaty zostanie ustalony po zakwalifikowaniu uczestników danej 

inicjatywy.  

4. W przypadku rezygnacji z udziału w inicjatywie przez zakwalifikowanego 

uczestnika, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, 

gdy uczestnik ten będzie mógł być zastąpiony kolejną osobą z listy 

rezerwowej. 

IV Pozostałe informacje 

1. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji o inicjatywach są 

pracownicy biura NGR, e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl , tel.(67) 351 08 55, 668 

028 473. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym 

Regulaminie – informacje o jego ewentualnych zmianach zamieszczane 

będą na stronie www.ngr.pila.pl oraz przesłane do uczestników. 

3. Uczestnicy inicjatyw zobowiązani są do udzielenia organizatorowi wszelkich 

niezbędnych i wyczerpujących informacji związanych z udziałem w tych 

inicjatywach. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Zarząd 

NGR. 

 

V COVID-19 

1. W sytuacji, gdy uczestnictwo w danej inicjatywie wiązać będzie się z 

koniecznością wykonania testów na COVID-19 np. w związku z 

zagranicznymi wyjazdami studyjnymi, uczestnik zobowiązany jest do 

wykonania testu na własny koszt. 

2. Każdy uczestnik inicjatyw zobowiązany jest do stosowania się do aktualnie 

obowiązujących wymagań (obostrzeń) związanych z zapobieganiem 

COVID-19. 

mailto:sekretariat@ngr.pila.pl
http://www.ngr.pila.pl/


                          

 

 

 

 
 

4 
 

VI Ochrona danych osobowych 

 

1. Uczestnik, zgłaszając swój udział w inicjatywie, oświadcza, że wyraża zgodę 

na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 

danej inicjatywy, w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz na wykorzystanie 

jego wizerunku na potrzeby tej inicjatywy. Zgoda jest dobrowolna i w 

każdym czasie może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego 

wniosku na adres podany niżej, przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego momentu. 

 

1. W związku z wejściem w życie  w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

dalej zwanego RODO), informujemy, że administratorem Państwa danych 

osobowych w związku z udziałem w danej inicjatywie w ramach projektów 

współpracy jest Nadnotecka Grupa Rybacka, z którą można skontaktować 

się pod adresem: Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka, e-mail: 

sekretariat@ngr.pila.pl. Treść klauzuli informacyjnej RODO stanowi integralną 

część niniejszego Regulaminu (jako załącznik nr 2). 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu inicjatyw organizowanych przez Nadnotecką Grupę 

Rybacką dla sektora rybackiego w ramach projektów współpracy  

 

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

 

Deklaruję udział w ……………….. np. wyjeździe studyjnym, konferencji rybackiej, 

szkoleniu itd., która/y odbędzie się w terminie/dniu …………….  

 

1. Dane podmiotu zgłaszającego*: 

 

 

................................................................................................................................................. 
/NAZWA PODMIOTU/ 

 

 

................................................................................................................................................. 
/ADRES SIEDZIBY/ 

 

2. Zgłoszeni uczestnicy**: 

 

2.1 Dane osoby zgłaszanej – właściciel /współwłaściciel /domownik /pracownik 

gospodarstwa rybackiego/członek organu NGR 

 

…............................................................................................................................................. 
/IMIĘ I NAZWISKO/ 

 

 

…............................................................................................................................................. 
/NR DOWODU OSOBISTEGO/                                             /DATA URODZENIA/ 

 

 

…............................................................................................................................................. 
/NUMER TELEFONU/                                                                                     /E-MAIL/ 

 

2.2 Dane osoby zgłaszanej - właściciel/współwłaściciel/domownik/pracownik 

gospodarstwa rybackiego 

 

…............................................................................................................................................. 
/IMIĘ I NAZWISKO/ 

 

…............................................................................................................................................. 
/NR DOWODU OSOBISTEGO/                                            /DATA URODZENIA/ 

 

 

…............................................................................................................................................. 
/NUMER TELEFONU/                                                                                     /E-MAIL/ 
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*w pkt 1 należy wpisać dane podmiotu rybackiego 

**pkt 2 należy wpisać osobę/y zgłaszaną/e (w tym w pkt 2.1 swoje dane wpisują 

członkowie organów NGR), należy zaznaczyć właściwe 

 

Oświadczam, iż reprezentuję: 
(zaznaczyć X w odpowiednim kwadracie) 

 

sektor rybacki (posiadam dokument potwierdzający prowadzenie                          

działalności rybackiej) 

 

         Radę, Zarząd, Komisję Rewizyjną NGR 

 

 inne 
 

      

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem inicjatyw organizowanych 

przez Nadnotecką Grupę Rybacką dla sektora rybackiego w ramach projektów 

współpracy i akceptuję jego treść, w tym treść klauzuli informacyjnej RODO, 

wskazanej poniżej. 

 

  

 
.........................................................................................................................,                  ................................................ 

   /NAZWA LUB PIECZĘĆ PODMIOTU I IMIĘ I NAZWISKO                                           /PODPIS I DATA/ 

                             ZGŁASZAJĄCEGO/ 

 

        
  

..................................................................................,                                                          ................................................. 

   /IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZANEJ/                                                          /PODPIS I DATA/ 

 

 
..................................................................................,                                                          ................................................. 

   /IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZANEJ/                                                           /PODPIS I DATA/ 

 

 

 

 

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ  

 

Formularz zgłoszeniowy prosimy dostarczyć do Biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej 

do dnia ………………, (decyduje data wpływu) drogą pocztową lub osobiście 

(Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka) lub wysłać skan podpisanego formularza na 

adres e-mailowy sekretariat@ngr.pil.pl. 

 

 

 

mailto:sekretariat@ngr.pil.pl
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Załącznik nr 2 do Regulaminu inicjatyw organizowanych przez Nadnotecką Grupę 

Rybacką dla sektora rybackiego w ramach projektów współpracy 

 

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

(dane pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą) 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, zgłaszając się jako 

uczestnik inicjatyw organizowanych przez Nadnotecką Grupę Rybacką dla 

sektora rybackiego w ramach projektów współpracy. Dlatego, zgodnie z 

przepisami prawa, mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych 

kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, 

co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.  

 

1. Administrator. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie Nadnotecka 

Grupa Rybacka z siedzibą w Trzciance (Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka). 

Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 668028473 lub pisząc na 

adres: sekretariat@ngr.pila.pl. 

2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rejestracji uczestników inicjatyw 

organizowanych przez Nadnotecką Grupę Rybacką dla sektora rybackiego w 

ramach projektów współpracy oraz kontaktowania się z Tobą w sprawach 

związanych z uczestnictwem w tych inicjatywach. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz 

usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO1) polegający na rejestracji 

uczestników inicjatyw organizowanych przez Nadnotecką Grupę Rybacką dla 

sektora rybackiego w ramach projektów współpracy. 

W zakresie, w jakim przystępując do danej inicjatywy, udzieliłeś nam również 

zgody na przetwarzanie Twojego wizerunku, podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie przez Ciebie 

zgody w tym zakresie jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani 

umownym. Zgoda może zostać przez Ciebie w każdym czasie odwołana 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres wskazany w pkt 1. 

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych (wizerunku) do tego 

momentu będzie uznawane za zgodne z prawem. 

3. Kategorie odbiorców: 

Twoje dane osobowe, które nam podasz mogą zostać przekazane do Urzędu 

Marszałkowskiego z siedzibą w Poznaniu oraz Agencji Restrukturyzacji i 

 
1 Tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
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Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. Pragniemy Cię zapewnić, że starannie 

weryfikujemy, czy każdy z tych podmiotów wdrożył stosowne zabezpieczenia, 

by Twoje dane były bezpieczne. Poza tym, tak jak wspomnieliśmy wyżej, Twoje 

dane mogą trafić także do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w ramach realizacji przez nas obowiązków wynikających z 

umowy ramowej, o której mowa w art. 14 ustawy o rozwoju lokalnym 

kierowanym przez społeczność (Dz. U. z 2018 r. poz. 140). Twoje imię i nazwisko 

może zostać także zamieszczone na naszej stronie internetowej – w celach 

informacyjnych i promocyjnych. 

4. Okres przetwarzania.  

Planujemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu, w którym cofniesz 

swoją zgodę na ich przetwarzanie lub do momentu, w którym upłynie okres 

realizacji naszych obowiązków wynikających z umowy ramowej, o której mowa 

wyżej – w zależności od tego, co nastąpi najpierw. 

5. Twoje uprawnienia.  

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam 

przekazałeś, do żądania sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz również prawo 

do wniesienia sprzeciwu. Bardziej szczegółowo kwestie Twoich uprawnień 

regulują przepisy RODO, które mogą w pewnych sytuacjach przesądzać o tym, 

że wykonanie Twojego prawa nie będzie możliwe. 

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe 

możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

dochodzić swoich praw przed sądem. 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy 

Twoje dane i tego, jak je chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres 

wskazaliśmy wyżej). 

 

 

 


