
 
  

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW NA WARSZTATY TURYSTYCZNE W RAMACH 
PROJEKTU pn.: „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji 
dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.  Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w warsztatach turystycznych w 
ramach projektu pn. „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji 
dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna”, nr projektu: 
PBU1/0368/16, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny (CT) – 
Dziedzictwo”, działającego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). Działanie 
4.10.10. 

2.   Organizatorem warsztatów jest Gmina Sokółka – Lider projektu.  

3.  Warsztaty skierowane są do 12 pełnoletnich mieszkańców mieszkających na terenie 
powiatu sokólskiego bądź województwa Podlaskiego. Warsztaty są przeznaczone dla osób 
związanych z branżą turystyczną, zajmujących się promocją w jednostkach samorządu 
terytorialnego, właścicieli domów agroturystycznych, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych działających w obszarze turystyki, historii i promocji. Organizator 
pierwszeństwo w udziale w warsztatach rezerwuje dla mieszkańców powiatu Sokólskiego.  

4. Pierwszeństwo w udziale w warsztatach mają osoby, które bezpośrednio będą rozwijać i 
pielęgnować utworzony Szlak Tyzenhauza Sokółka – Grodno. Kryterium różnicującym przy 
rekrutacji, osób pośrednio zaangażowanych w rozwijanie Szlaku Tyzenhauza, będzie termin 
przesłania/dostarczenia zgłoszenia. 

5. W przypadku złożenia większej ilości dokumentów rekrutacyjnych spełniających kryteria, 
Organizator sporządzi listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę 
rezerwową w oparciu o pkt 3 i 4.  

6.  Zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do udziału w zajęciach i do stosowania się do 
poleceń organizatorów, trenerów prowadzących warsztaty i przestrzegania harmonogramu 
zajęć i przepisów bhp. 

7.  Udział w warsztatach w ramach projektu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały 
na warsztaty turystyczne, wyżywienie, sale szkoleniową, trenera prowadzącego. 

 

§ 2 Cel warsztatów  

Warsztaty zostaną zorganizowane w celu zapoznania uczestników z potencjałem i 
dziedzictwem historyczno-kulturowym regionu Sokólsko-Grodzieńskiego, pogranicza polsko-
białoruskiego w kontekście rozwoju współpracy turystycznej skupiającej się wokół Szlaku 
Tyznehauza. Uczestnicy będą dyskutować na temat wzmacniania roli dziedzictwa w 
budowaniu spójności społecznej oraz znaczenia dziedzictwa historycznego i kultury w rozwoju 



 
społeczno-gospodarczym oraz sposobach promocji i dzielenia się dziedzictwem z różnymi 
grupami docelowymi w oparciu o stworzony produkt turystyczny. 

 

§ 3 Termin i miejsce warsztatów 

1. Warsztaty będą odbywać się w weekendy (sobota-niedziela) w sposób stacjonarny, 
łącznie 2 weekendy/4 dni w Sokółce, prowadzone przez trenera polskojęzycznego. 

2. Dodatkowo uzupełnieniem warsztatów będzie połączenie on-line ze stroną 
Białoruską (sobota-niedziela) mającą na celu przedstawienie dziedzictwa 
historycznego oraz naturalnego, wraz z prezentacją Szlaku Tyzenhauza po stronie 
Białoruskiej. Warsztaty w formule on-line odbędą się w zależności od sytuacji 
geopolitycznej i organizacyjnej.  

3. Warsztaty zostaną przeprowadzone w miesiącu listopad i grudzień 2021 roku. 

4. Termin realizacji warsztatów może zostać przesunięty, jeśli realizacja projektu zostanie 
wydłużona. W takiej sytuacji nie będzie to powodowało konieczności przeprowadzenia 
rekrutacji po raz kolejny.  

 

§ 4 Termin i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych 

1. Wypełnioną i podpisaną przez Uczestnika: 

- Kartę zgłoszenia (Załącznik 01 Karta zgłoszenia do uczestnictwa w warsztatach 
turystycznych) oraz  

- Oświadczenia (Załącznik 02. Oświadczenia),  

należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, 
sekretariat bądź pokój nr 207.  

2. Organizator przewiduje rekrutację ciągłą do wyczerpania 12 dostępnych miejsc. Organizator 
dopuszcza możliwość wzięcia udziału w warsztatach większej grupy osób – jednak wyżywienie 
będzie ograniczone do 12 dostępnych miejsc.   

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w ww. zakresie 
będzie oznaczać brak możliwości przeprowadzenia przez Urząd Miejski w Sokółce niezbędnych 
procedur prawnych i działań organizacyjnych związanych z udziałem w warsztatach 
turystycznych. 

§ 5 Postanowienie końcowe 

 
1. Organizator poinformuje zakwalifikowanych uczestników o rozpoczęciu warsztatów w 
sposób telefoniczny bądź/i meilowy bądź/i bezpośredni.   
2. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu warsztatów, o czym Uczestnicy i ich 
rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani telefonicznie. 
3. Planowany termin, bądź formuła realizacji (np. zmiana w formuły stacjonarnej na on-line) 
może zostać przesunięty w zależności od sytuacji związanej COVID-19. Organizator nie ponosi 



 
odpowiedzialności w przypadku konieczności odwołania bądź przesunięcia terminu 
warsztatów turystycznych wskutek wprowadzenia obostrzeń sanitarnych bądź ograniczeń 
związanych z COVID-9. Przesunięcie terminu realizacji warsztatów nie będzie powodowało 
konieczności przeprowadzenia ponownej rekrutacji.  
 

Załączniki do regulaminu:  

01. Karta zgłoszenia (dla osoby pełnoletniej) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
02. Oświadczenia (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie o stanie 
zdrowia, Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka, Zgoda na wykorzystanie 
wizerunku, Zapoznanie się i akceptacja klauzuli informacyjnej). 
03. Klauzula informacyjna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Zał. 03. Klauzula informacyjna 



 
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  
 
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sokółce jest Burmistrz 
Sokółki, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka; telefon: +48 85 7110900, adres e-mail: 
kancelaria@sokolka.pl. W Urzędzie Miejskim w Sokółce został wyznaczony inspektor ochrony danych 
osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@sokolka.pl. 
 
2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
jest Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju, w zakresie w jakim pełni rolę Instytucji Zarządzającej oraz 
Instytucji Koordynującej, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w Programie Polska-
Białoruś-Ukraina 2014-2020.  
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 
Warszawa a w przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MIiR, jest możliwy pod 
adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, bądź pod adresem poczty elektronicznej: IOD@miir.gov.pl 
 
3) Dane osobowe w zakresie imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, 
informacja o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności, preferencje wyżywienia przetwarzane 
będą w celu udziału w warsztatach turystycznych w ramach projektu pn.: „Szlakiem Tyzenhauza – 
utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast 
Sokółka i Grodna” oraz dokumentacji projektu i Programu zgodnie z jego zasadami na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust.2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.  
 
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do otrzymania i przetwarzania 
danych w związku z realizacją projektu transgranicznego:  
a) na terenie Unii Europejskiej 
- Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-
2020 w Warszawie oraz inne podmioty 
- podmioty, którym Minister powierzył wykonywanie zadań w ramach obsługi Funduszy Europejskich, 
w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, a 
także  beneficjenci, eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia, działania, wsparcie i 
ewaluacje, 
- instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła 
wykonywanie zadań związanych z obsługą Funduszy Europejskich, 
- podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów 
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy 
telekomunikacyjni.  
 
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia roku, w którym Minister 
Finansów, Inwestycji i Rozwoju przekaże organom Unii Europejskiej zbiorcze zestawienie wydatków  
zawierające wydatki ostatecznie rozliczające zakończony projekt  (zgodnie z art. w art. 140 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). W 
niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten 
może zostać wydłużony. Po upływie ww. okresu dane osobowe będą podlegały archiwizacji zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
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6) Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu. Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji. 
 
7) Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizując te prawo, 
osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Sokółce lub/i  Ministra Finansów, 
Inwestycji i Rozwoju bądź  z pytaniem m.in. o to czy Urząd Miejski w Sokółce lub/i Minister Finansów, 
Inwestycji i Rozwoju przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, 
jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna  oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W 
przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się 
do Urzędu Miejskiego w Sokółce lub/i Ministra z wnioskiem o ich aktualizację. 
 
8) Posiada Pan/Pani prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli 
spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych 
realizowane jest w szczególności gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji 
celu Urzędu Miejskiego w Sokółce lub/i Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju lub dane osobowe były 
przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 
RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Urząd Miejski w Sokółce lub/i 
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju może jedynie przechowywać dane osobowe. Urząd Miejski w 
Sokółce lub/i Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju nie może przekazywać tych danych innym 
podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma 
charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Urząd Miejski w Sokółce lub/i Ministra 
Finansów, Inwestycji i Rozwoju oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z 
prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Ograniczenie przetwarzania danych 
osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu 
rozpatrzenia przez Urząd Miejski w Sokółce bądź/i Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju tego 
sprzeciwu. 
 
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.  
 
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w ww. zakresie będzie 
oznaczać brak możliwości przeprowadzenia przez Urząd Miejski w Sokółce niezbędnych procedur 
prawnych i działań organizacyjnych związanych z organizacją warsztatów turystycznych w ramach 
projektu pn.: „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa 
kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna”. 

 


