REGULAMIN KONKURSU
na wzorcowe gospodarstwo agroturystyczne w Powiecie Kieleckim w ramach
Programu specjalnego „Agroturystyka – sposób na przedsiębiorczość w powiecie kieleckim”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach pod patronatem Starosty Kieleckiego.
2. Czas trwania Konkursu: od 01 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019r.
3. Przedmiotem konkursu jest:
a. wybranie pięciu gospodarstw agroturystycznych, działających na terenie powiatu kieleckiego, które
będą miejscem trzytygodniowych praktyk dla osób bezrobotnych zamierzających uruchomić własne
gospodarstwa agroturystyczne (szkolenie agroturystyczne z praktyką zawodową - 40 godzin
tygodniowo).
b. wybranie jednego gospodarstwa agroturystycznego, w celu przeprowadzenia w tym gospodarstwie
czterodniowego szkolenia (2 dni teorii z zakresu prowadzenia gospodarstw agroturystycznych dla 10
osób - zajęcia 8 godzin dziennie i 2 dni warsztaty –pierwszy dzień: pieczenie chleba, drugi dzień: udział
uczestników programu w regionalnym święcie odbywającym się na terenie powiatu kieleckiego).
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kielcach
(www.powiat.kielce.pl) oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach (www.kielce.praca.gov.pl)
5. Osobami nadzorującymi konkurs są:
Pan Tomasz Pleban – Wicestarosta Kielecki
Pani Małgorzata Stanioch – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

II.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE UBIEGAJĄCE SIĘ O UDZIAŁ
W KONKURSIE.

A. Kryteria wyboru gospodarstwa agroturystycznego w powiecie kieleckim
1. Doświadczenie danego gospodarza: gospodarstwa agroturystyczne funkcjonujące pow. 5 lat
2. Możliwość zapewnienia:
 zakwaterowania i wyżywienia oraz sali wykładowej przez cztery dni (dwa dni szkolenia
teoretycznego i dwa dni warsztatów dla 10 uczestników).
 zakwaterowania i wyżywienia dla 2 osób przez trzy tygodnie praktyk (szkolenie agroturystyczne
z praktyką zawodową 40 godzin tygodniowo).
3. Realizacja pełnej oferty pobytowej (noclegi, wyżywienie).
4. Możliwość parkowania samochodów na terenie posesji.
5. Promocja atrakcji turystycznych regionu.
6. Gospodarstwo agroturystyczne – należące do „Stowarzyszenia” lub „Lokalnych Grup Działania”
promujących kuchnie regionalne i atrakcje powiatu kieleckiego.
7. Kandydat (właściciel gospodarstwa agroturystycznego) powinien zaprezentować obiekt, przedstawić
atrakcje jakie ma w swojej ofercie, przybliżyć zasady funkcjonowania danego obiektu oraz specyfikę
działalności w branży agroturystycznej.
8. Do konkursu mogą zgłaszać się gospodarstwa agroturystyczne z terenu Powiatu Kieleckiego.
B. Warunki udziału w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim wezmą gospodarstwa prowadzące działalność o charakterze
agroturystycznym, zgłoszone do udziału w konkursie za pomocą poczty e-mail, listownie na adres Powiatowego
Urzędu Pracy w Kielcach lub osobiście do siedziby PUP w Kielcach w trakcie trwania konkursu, spełniające w/w
kryteria wyboru gospodarstwa agroturystycznego w powiecie kieleckim
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2. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać opis proponowanego gospodarstwa, adres z nazwą miejscowości
oraz imię, nazwisko, numer telefonu bądź e-mail właściciela, fotografię gospodarstwa oraz uzasadnienie
dlaczego w danym gospodarstwie mają się uczyć nowi, potencjalni właściciele gospodarstw agroturystycznych.
W opisie gospodarstwa należy uwzględnić: ilość pokoi oferowanych gościom, powierzchnię obiektu
przeznaczonego na działalność agroturystyczną, pełną ofertę gospodarstwa. W zgłoszeniu konkursowym
należy również wskazać, czy gospodarstwo przystępuje do konkursu w przedmiocie szkolenia
agroturystycznego z praktyką zawodową czy szkolenia teoretycznego i warsztatów.
 Zgłaszając gospodarstwo do przeprowadzenia szkolenia agroturystycznego z praktyką zawodową należy
zabezpieczyć zakwaterowanie i wyżywienie dla 2 osób przez trzy tygodnie praktyk (szkolenie 40 godzin
tygodniowo).
 Zgłaszając gospodarstwo do przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i warsztatów należy zabezpieczyć
zakwaterowanie i wyżywienie jak też salę wykładową oraz warsztatową przez cztery dni (dwa dni szkolenia
teoretycznego i dwa dni warsztatów dla 10 uczestników).
 Załącznikiem do zgłoszenia są podpisane :
- Zgoda osoby zgłaszającej gospodarstwo agroturystyczne do konkursu realizowanego w ramach
programu specjalnego „Agroturystyka – sposób na przedsiębiorczość w powiecie kieleckim”;
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych (prowadzących działalność
agroturystyczną) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach w ramach realizowanego programu
specjalnego „Agroturystyka – sposób na przedsiębiorczość w powiecie kieleckim”
3. Zgłoszenia gospodarstw do konkursu można:
 przesyłać na adres poczty e-mail: agnieszka.w@kielce.praca.gov.pl, marzena.s@kielce.praca.gov.pl.
 dostarczyć osobiście do siedziby PUP w Kielcach: ul. Kolberga 4, pok. 128 lub 127
 wysłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4, 25 – 620
Kielce z dopiskiem pok. 128 lub 127 (liczy się data wpływu do PUP w Kielcach) .
Zgłoszenia można dokonywać do dnia 31 marca 2019 r.
4. Dane gospodarstwo agroturystyczne może zostać zgłoszone do konkursu tylko jeden raz.
III.

OCENA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIÓW KONKURSU.

1. Starosta Kielecki powołuje zarządzeniem Kapitułę Konkursową w liczbie 7 osób.
2. Kapituła ocenia zgłoszenia pod względem formalnym (dokumenty oraz spełnienie podstawowych
kryteriów) do dnia 30 kwietnia 2019 r.
3. Członkowie Kapituły w liczbie co najmniej trzech osób odwiedzają zgłoszone gospodarstwa w celu
„wizualnej” oceny.
4. Kapituła po ocenie formalnej i wizualnej dokonuje:
a. wyboru pięciu najlepszych gospodarstw, które będą organizatorami szkolenia agroturystycznego
z praktyką zawodową dla 2 osób. Praktyka zawodowa organizowana będzie na zasadzie umowy
podpisanej z instytucją szkoleniową, wyłonioną do przeprowadzenia szkolenia teoretyczno –
warsztatowego.
b. wyboru jednego gospodarstwa, w którym zostanie przeprowadzone czterodniowe szkolenie (dwa
dni szkolenia teoretycznego i dwa dni warsztatów dla 10 uczestników).
Bezpośrednim organizatorem szkolenia będzie instytucja szkoleniowa wyłoniona w drodze zamówienia
na usługę społeczną ogłoszonego przez PUP w Kielcach, z którym wybrane gospodarstwo podpisze
stosowną umowę.
5. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach pisemnie zawiadomi zwycięzców o wyborze danego gospodarstwa
do realizacji przedsięwzięć w ramach w/w programu oraz zamieści stosowne informacje na stronach
internetowych Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
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6. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach uruchamiając zamówienie na usługę społeczną na przeprowadzenie
szkolenia z zakresu prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, zamieści w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia klauzulę o obowiązku zawarcia umów przez wyłonioną instytucję szkoleniową na
realizację szkolenia agroturystycznego z praktyką zawodową z gospodarstwami agroturystycznymi
wyłonionymi w konkursie.
IV.

NAGRODY I NAGRADZANIE.

1. Nagrodą dla pięciu gospodarstw agroturystycznych będących zwycięzcami w/w konkursu będzie
zorganizowanie i przeprowadzenie w swoich gospodarstwach przez trzy tygodnie szkoleń i praktyk
zawodowych dla 2 osób. Koszty noclegów, wyżywienia i przeprowadzonych zajęć zostaną rozliczone
z firmą szkoleniową na podstawie podpisanych umów.
2. Nagrodą dla jednego gospodarstwa agroturystycznego, zwycięzcy w/w konkursie, będzie
przeprowadzenie szkolenia (dwa dni szkolenia teoretycznego i dwa dni warsztatów) dla 10 uczestników
przez cztery dni w swoim gospodarstwie. Koszty noclegów, wyżywienia i przeprowadzonych zajęć zostaną
rozliczone z firmą szkoleniową na podstawie podpisanej umowy.
3. Nagrodą dla zwycięzców konkursu będzie również promocja gospodarstw na stronach internetowych
Starostwa Powiatowego w Kielcach, Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, w lokalnej telewizji TVP INFO
oraz lokalnej prasie.
V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu
jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach oraz Starostwa
Powiatowego w Kielcach.
4. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora konkursu. Wszelkie
decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych
czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród.
6. Organizator ustanawia adresy e-mail oraz telefony związane z zapytaniami, dotyczącymi konkursu:
e-mail: agnieszka.w@kielce.praca.gov.pl, telefon: 41 367 16 12 oraz marzena.s@kielce.praca.gov.pl,
telefon 41 367 16 69.
7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
konkursowym. Dane osobowe laureatów konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu. Dane osobowe w/w
osób przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. U.UE.L 2016 r. nr 119, poz.1)
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