
 

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

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Barcja” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą działania" 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Regulamin naboru członków Komisji Konkursowej 

1. W związku z ogłoszonym konkursem „Kryształowy Bocian 2023” organizator ( LGD „Barcja”) 

            zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wyłonienie  

            zwycięzców w konkursie „Kryształowy Bocian 2023” 

2. Komisja Konkursowa będzie miała za zadanie wyłonienia zwycięzców w 3 kategoriach tematycznych: 

a) Produkt lokalny 

b) Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich 

c) Przyjazna Agroturystyka   

3. W skład komisji wejdzie 5 członków po jednej osobie z każdej gminy objętej strategią. 

4. Do Komisji konkursowej nie może przystąpić osoba będąca członkiem Koła Gospodyń Wiejskich   

           biorącego udział w konkursie oraz nie jest spokrewniona z podmiotami przystępującymi do konkursu. 

5. Komisja konkursowa powołana zostanie na czas przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców. 

6. Członkowie Komisji konkursowej wyłonią spośród siebie przewodniczącego Komisji. 

7. Komisja będzie miała za zadanie ocenić wszystkie podmioty zgłoszone w 3 kategoriach tematycznych, 

            co będzie wiązało się z odwiedzeniem tych podmiotów na obszarze objętym strategią (gminy Barciany,  

            Kętrzyn, Korsze, Reszel i Sępopol) 

8. Członkowie Komisji Konkursowej będą korzystali   z własnego środka lokomocji. 

9. Za wykonaną pracę członkom komisji konkursowej będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości  

            1500,00 zł. brutto.  

10. Z prac komisji zostanie sporządzony raport podpisany przez wszystkich członków komisji.  

11. Decyzja komisji konkursowej będzie ostateczna i nie będzie przysługiwało od niej odwołanie. 

12. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić poniższe warunki: 

a. Posiadać adres zamieszkania na terenie objętym strategią, 

b. Posiadać obywatelstwo RP i korzystać z pełni praw publicznych, 

c. Kandydat na członka Komisji Konkursowej powinien być osobą pełnoletnią, 

d. Posiadać doświadczenie w zakresie działalności na rzecz aktywizacji i integracji lokalnej społeczności,  

             promocji obszaru objętego strategią, a także działań mających na celu zachowanie dziedzictwa  

             lokalnego obszaru, 

e. Złożyć pisemne zgłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

f. Wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych stanowiących załącznik nr 2 do 

             regulaminu,  

g. Złożyć deklarację udziału w pracach Komisji Konkursowej – załącznik nr 3. 

13. Ogłoszenie i druk zgłoszeniowy zostały umieszczone na stronie internetowej: www.lgdbarcja.pl, oraz  

              na portalu społecznościowym Lokalnej Grupy Działania „Barcja. 

 

 

http://www.lgdbarcja.pl/
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Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej w ramach Konkursu 

„Kryształowy Bocian 2023” 

1.  Dane kandydata do Komisji Konkursowej 

1. 
Imię i nazwisko kandydata na członka 

komisji konkursowej 
 

2. 
Adres zamieszkania Kandydata na członka 

Komisji Konkursowej. 
 

2. 

Kandydat posiada obywatelstwo RP 

i korzysta z pełni praw publicznych 

Uwaga! należy wpisać odpowiedź „Tak” 

albo „Nie” 

 

3.  

Czy kandydat na członka Komisji 

Konkursowej jest osobą pełnoletnią? 

Uwaga! należy wpisać odpowiedź „Tak” 

albo „Nie” 

 

5.  

Czy kandydat na członka Komisji 

konkursowej jest członkiem jakiejś 

organizacji? Uwaga! należy wpisać 

odpowiedź „Tak” albo „Nie” Jeśli tak 

proszę podać nazwę organizacji. 

 

6. 

Krótki opis doświadczenia kandydata w 

zakresie działalności na rzecz aktywizacji i 

integracji lokalnej społeczności, promocji 

obszaru objętego strategią, a także działań 

mających na celu zachowanie dziedzictwa 

lokalnego obszaru.  

 

 

 

 

 

…………………………..    …………………………………. 

Miejscowość i data    czytelny podpis kandydata 

Uwaga! Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze 

kandydatów do komisji konkursowej nie podlegają rozpatrzeniu. Osoby zakwalifikowane na członków komisji konkursowej zostaną 

niezwłocznie poinformowane w formie telefonicznej i e-mailowej. 
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Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

 
Załącznik nr 2 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zatrudnieniem mnie w Lokalnej Grupie 

Działania „Barcja” ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn  na potrzeby wykonywania czynności związanych z 

przeprowadzeniem konkursu „Kryształowy Bocian 2023” zgodnie z regulaminem konkursu, a także zgodę na 

wykorzystanie wizerunku we wszelkich materiałach promocyjnych związanych z przeprowadzenie konkursu oraz 

realizacją Gali „Kryształowy Bocian 2023” ? 

 TAK  NIE 

 

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych 

powyżej.  

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), przysługuje 

Panu/Pani: 

 

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny. 

 

/…………………………………./                           /…………………………………./ 

           Miejscowość, data          Czytelny podpis 
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Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) 

(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Barcja”, ul. 

Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn; Agencja Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie ul. E. Plater 1; 

2. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@lgdbarcja.pl , 

pisemnie na adres korespondencyjny ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn oraz telefonicznie pod nr 571 319 534, 

info@arimr.gov.pl lub pisemnie  

na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 

Warszawa; iod.warmia.mazury.pl  

lub pisemnie na adres korespondencyjny  ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu zatrudnienia na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu „Kryształowy Bocian 2023” zgodnie z regulaminem konkursu na podstawie Pani/Pana 

dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Barcja” w Kętrzynie, Urząd 

Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa z siedzibą  w Warszawie; 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

wyrażonej przed jej cofnięciem; 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z 

przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia i  przeprowadzenia konkursu. 

 

/…………………………………./                           /…………………………………./ 

           Miejscowość, data          Czytelny podpis 

 

 

 

 

mailto:biuro@lgdbarcja.pl
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Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ  

 

Ja, niżej podpisany/a 

……………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko członka komisji  

niniejszym zobowiązuję się do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia 

konkursu „Kryształowy Bocian 2023” 

w szczególności do: 

− czynnego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach komisji, zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

− dojazdu i odwiedzenia wszystkich zgłoszonych kandydatów, własnym środkiem lokomocji, z całego 

obszaru objętego strategią (gminy Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Sępopol).  

− udziału w opiniowaniu zgłoszonych podmiotów w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu 

i zgodnie z jego zapisami, 

− udziału w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji, 

− zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji. 

− wycofania się z oceny podmiotu, z którym pozostaje w takim stanie faktycznym lub prawnym, że może 

to budzić wątpliwości co do mojej bezstronności. 

Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami Regulaminu naboru Członków Komisji Konkursowej jak również 

z Regulaminem Konkursu „Kryształowy Bocian 2023” oraz, że akceptuję zapisy w/w dokumentów. 

 

…………………………..    …………………………………. 

Miejscowość i data    czytelny podpis kandydata  

 

 

 

 


