
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem 

Terytorialnym 

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 

 

 

§ 1 

Uczestnicy spotkania 

 

  

1. Konferencja realizowana jest w formie stacjonarnej i on-line. 

2. Uczestnikami konferencji  on-line mogą zostać:  

- członkowie, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych z 

terenu województwa lubelskiego,  

- przedstawiciele samorządów terytorialnych z terenu województwa lubelskiego.  
Uczestnikami konferencji stacjonarnej mogą zostać tylko imiennie zaproszone osoby. 

  

3. Konferencja jest realizowana zgodnie z zasadami polityki równych szans - oznacza to, że 

mogą w niej uczestniczyć osoby bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności oraz 

miejsce zamieszkania (miasto czy wieś). Ze względu na wymogi związane z ryzykiem 

rozprzestrzeniania się pandemii  Covid -19 ograniczona została liczba osób uczestniczących 
w konferencji stacjonarnie. 

  

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną określoną w art. 286 Kodeksu Karnego za umyślne 

podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach składanych na potrzeby projektu.  

 

§ 2 

Zasady rekrutacji on-line 

  

1. Rekrutację uczestników na spotkanie przeprowadzi specjalista ds. sieci współpracy z PES 

zatrudniony w ramach projektu pozakonkursowego w Regionalnym Ośrodku Polityki 
Społecznej w Lublinie.  

  

2. Informacja o rekrutacji na spotkanie zamieszczona zostanie na stronie internetowej 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie: www.rops.lubelskie.pl w zakładce 

Aktualności oraz w zakładce Ekonomia społeczna – Aktualności.  
  

3. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu on-line, spełniające podstawowy warunek 

uczestnictwa wymieniony w § 1 pkt 2 niniejszego regulaminu, zobowiązane są wypełnić 
formularz rekrutacyjny  znajdujący się pod  linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsfWBtJ1-AkOM40aq4EHOJDg0ozku-

kLxvnuIFjcvg-_tEaA/viewform 

http://www.rops.lubelskie.pl/
http://www.rops.lubelskie.pl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsfWBtJ1-AkOM40aq4EHOJDg0ozku-kLxvnuIFjcvg-_tEaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsfWBtJ1-AkOM40aq4EHOJDg0ozku-kLxvnuIFjcvg-_tEaA/viewform


 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

4.    Na spotkanie on-line może zgłosić się nieograniczona liczba przedstawicieli instytucji. 

5.   Wypełniając formularz zgłoszenia on-line uczestnik automatycznie wybiera opcje        
          modułu warsztatów on-line lub warsztatów stacjonarnych.   

6. Zgłoszenia na listę  będą przyjmowane do dnia 21 września 2020 roku. Do godziny 12:00.  

Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego zgłoszenia do uczestników zostaną rozesłane linki 

do wydarzenia. 
 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji na stacjonarny moduł warsztatowy 

  

1. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach stacjonarnych, spełniające podstawowy 

warunek uczestnictwa wymieniony w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, zobowiązane są 

wypełnić formularz rekrutacyjny  znajdujący się pod  linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsfWBtJ1-AkOM40aq4EHOJDg0ozku-

kLxvnuIFjcvg-_tEaA/viewform 

i zaznaczyć moduł warsztatowy jakim są zainteresowane. 

2. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do dnia 17 września 2020 roku.  O 

zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnianie kryteriów 

kwalifikacyjnych. 

 
3. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, będą rejestrowane na liście rezerwowej.  

4. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji zostanie zamknięta na 3 dni przed 

rozpoczęciem spotkania.   

 

5. Kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się na konferencję drogą 

elektroniczną lub telefonicznie. 

 
6.  W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limit miejsc na spotkanie, zostanie 

zakwalifikowana mniejsza ilość przedstawicieli jednej instytucji, zgodnie z kolejnością 

zgłoszeń.  

7. W przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc przed dniem zakończenia procesu 

rekrutacji, zgłoszenia będą rejestrowane na liście rezerwowej.  
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§ 4 

Zasady udziału w stacjonarnym module warsztatowym i obowiązki uczestnika 

 

1. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie zestaw materiałów piśmienniczych oraz  będzie mógł 

skorzystać z poczęstunku w trakcie przerwy między wybranymi warsztatami 

2. Każdy uczestnik ma obowiązek:  
a) potwierdzenia obecności na warsztatach i własnoręcznym podpisem na liście obecności;  

b) wypełnienia  niezbędnych  dokumentów  związanych  z  uczestnictwem  w 

warsztatach. 

c) Wypełnienia niezbędnych oświadczeń w związku z pandemią Covid-19 i przestrzegania 

rygorów sanitarnych.    
  


