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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w wizycie studyjnej 

organizowanej przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną w ramach operacji:  

„Wsparcie promocji i rozwoju sieciowania Szlaku Kulinarnego  

Województwa Opolskiego Opolski Bifyj” 

 

§ 1 

[Zakres przedmiotowy Regulaminu] 

1. Niniejszy  Regulamin  dotyczy  określenia zasad i warunków umożliwienia uczestnictwa  w  

wyjeździe związanym  z  wizytą studyjną  na ternie Województwa Opolskiego,  zwanej  dalej  

„Wizytą studyjną”. 

2. Wizyta  studyjna  trwa  3  dni  robocze i  realizowana  jest  zgodnie z planem znajdującym się  

w zaproszeniu na ww wizytę.  

3. Przedmiotem  Regulaminu  jest  określenie  zasad  udziału  i  zobowiązań uczestników Wizyty 

studyjnej.  

4. Wizyta studyjna odbywa się w ramach projektu „Wsparcie promocji i rozwoju sieciowania Szlaku 

Kulinarnego Województwa Opolskiego Opolski Bifyj” stanowiącego realizację Planu operacyjnego 

KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017. 

 

§ 2 

[Cel Wizyty studyjnej] 

1. Wizyta studyjna 17-19.10.2016 r. na terenie województwa opolskiego kierowana jest do 

dziennikarzy oraz blogerów z Polski (spoza województwa opolskiego), którzy specjalizują się 

tematyką kulinarną, a swoją pracą aktywnie promują smaki regionów z terenu całego kraju.  

2. Spośród chętnych do udziału w wizycie OROT wybierze kompetentnych dziennikarzy i/lub 

blogerów, którzy wykażą zainteresowanie regionem, jego dorobkiem kulturowym i kulinarnym.  

3. Dziennikarzom i blogerom zaprezentowane zostaną efekty współpracy zaangażowanych w Szlak 

kulinarny Województwa Opolskiego Opolski Bifyj podmiotów, a do degustacji podane zostaną 

tradycyjne smaki Opolszczyzny. Zaangażowanie różnych podmiotów z mediów, prasy czy internetu 

pozwoli na zaprezentowanie Śląska Opolskiego z wielu, często zależnych od obiektywnych odczuć, 

stron i wykreowanie ciekawego obrazu opolskich kulinariów.  

4. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Województwo Opolskie nie ponoszą 

odpowiedzialności z tytułu uczestnictwa w wizycie i wszelkich następstw nieszczęśliwych 

wypadów zaistniałych w trakcie Wizyty studyjnej.  

 

§ 3 

[Uczestnik] 

1. Uczestnikiem Wizyty studyjnej może być dziennikarz i/lub osoba prowadząca bloga kulinarnego. 

2. Uczestnikiem Wizyty studyjnej staje się osoba, która przejdzie pozytywnie proces rekrutacyjny. 

3. Z uwagi na warunki projektu do udziału w Wizycie studyjnej zostanie zakwalifikowanych  

8 Uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
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§ 4 

[Zgłoszenie i zakwalifikowanie do udziału w Wizycie studyjnej] 

1. Osoba ubiegająca się o udział w Wizycie studyjnej zobowiązana jest złożyć w terminie wypełniony  

formularz zgłoszeniowy  

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: www.orot.pl  

3. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres info@orot.pl  

4. Formularz zgłoszeniowy niekompletny (bez załącznika opisującego doświadczenie) lub złożony po 

wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywany. 

5. Aby zakwalifikować się do wizyty studyjnej należy wykazać się m.in.: 

 doświadczeniem w pisaniu artykułów / opracowywaniu materiałów związanych z kuchnią 

regionalną (minimum 5 artykułów / materiałów) lub 

 doświadczeniem w braniu udziału w minimum dwóch podobnych przedsięwzięciach lub 

 co najmniej dwuletnim doświadczeniem w prowadzeniu bloga o tematyce kulinarno-

podróżniczej. 

6. Osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy, zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji  

e-mailem.  

7. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w całej Wizycie studyjnej, tj. w zaplanowanych przez 

Opolską Regionalna Organizację Turystyczną warsztatach i spotkaniach.  

 

§ 5 

[Zobowiązania Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej] 

1. Udział Uczestnika w Wizycie studyjnej jest bezpłatny. 

2. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna zapewni Uczestnikowi dwa noclegi (17-18.10 oraz 18-

19.10), pełne wyżywienie oraz transport podczas Wizyty studyjnej. 

3. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna nie zwraca Uczestnikowi dodatkowych kosztów 

poniesionych przez Uczestnika w celu wzięcia udziału w Wizycie studyjnej (np. takich jak: dojazd do 

Opola, dodatkowe ubezpieczenie, bilety komunikacji miejskiej, nocleg i wyżywienie w przeddzień 

rozpoczęcia wizyty studyjnej.)  

§ 6 

[Zobowiązania Uczestnika] 

1. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na: 

a) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, ewaluacji 

oraz sprawozdawczości. 

b) wykorzystanie swojego wizerunku poprzez zdjęcia, danych osobowych (imię i nazwisko, 

nazwa bloga, bądź podmiotu, który reprezentuje) oraz nagrania audio i video na potrzeby 

promocji i sprawozdawczości. 

 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przygotowania i emisji nieodpłatnie relacji z wizyty studyjnej, 

w formie pisemnej i/lub fotograficznej i/lub filmowej. 

http://www.orot.pl/
mailto:info@orot.pl
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3. Relacja ukaże się na łamach magazynu kulinarnego i/lub programu i/lub bloga prowadzonego 

przez uczestnika w ciągu miesiąca od zakończenia wizyty studyjnej.  

4. Uczestnik przekaże nieodpłatnie gotowe materiały Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 

w formie elektronicznej lub/i papierowej i/lub linku do strony internetowej na której ukaże się 

relacja z wizyty. Materiał powinien wskazywać źródło finansowania Wizyty Studyjnej wg zasad 

wskazanych przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną po zakończeniu rekrutacji.  

5. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 

drogą e-mailową (info@orot.pl) o braku możliwości uczestnictwa w Wizycie studyjnej, najpóźniej 

na 5 dni roboczych przed planowaną wizytą studyjną.  

mailto:info@orot.pl

