REGULAMIN

REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SKKP
„Małopolska – rynek spotkań biznesowych”
w ramach otwartego konkursu ofert Małopolska Gościnna 2020 – II edycja
DEFINICJE
§1
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
a) SKKP – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce z
siedzibą 00-549 Warszawa, ul. Piękna 24/26A, koordynatora Projektu,
b) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Małopolska – rynek spotkań
biznesowych" realizowany przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce w
ramach otwartego konkursu ofert Małopolska Gościnna 2020 – II edycja
c) Małopolskich Przedsiębiorcach Branży Turystyki Biznesowej – należy przez to
rozumieć, działających w następujących obszarach:
a. obiekty konferencyjne,
b. organizatorzy spotkań,
c. touroperatorzy,
d. hotele konferencyjne,
e. dostawców usług konferencyjnych (multimedia, catering, transport)
c) Uczestnikach Projektu – należy przez to rozumieć małopolskich przedsiębiorców
wyłonionych w procesie rekrutacji prowadzonej przez Zespół Koordynujący.
d) Zespół Koordynujący – należy przez to rozumieć zespół powołany przez SKKP, za
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
ZAŁOŻENIA PROJEKTU
§2
1. Projekt pn. „Małopolska – rynek spotkań biznesowych" realizowany przez Stowarzyszenie
Konferencje i Kongresy w Polsce w ramach otwartego konkursu ofert Małopolska
Gościnna 2020 – II edycja.
2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2020 r. do 30.11.2020 r.
3. Głównymi celami Projektu są:
a) Rozwój i promocja oferty przemysłu spotkań w Małopolsce,
b) Wzmocnienie wizerunku Małopolski jako atrakcyjnej destynacji do organizowania
wydarzeń motywacyjnych, korporacyjnych i konferencyjnych
c) Zwiększenie rozpoznawalności oferty turystyki biznesowej Małopolski poprzez
działania promocyjne i dotarcie do potencjalnych nabywców usług turystyki
biznesowej
d) Stworzenie platformy edukacyjnej oraz wymiany doświadczeń i networkingu dla
małopolskich przedsiębiorców z sektora turystyki biznesowej
Projekt zakłada organizację 3 konferencji połączonych z warsztatami, które zostaną
zrealizowane w formie hybrydowej, bezpośrednio uczestnikami będą małopolscy
przedsiębiorcy, natomiast pośrednio, uczestnikami będą wszyscy zainteresowani, jako
obserwatorzy transmisji na żywo na Facebooku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§3
1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a. Kryteria uczestnictwa w Projekcie,
b. Procedurę rekrutacji Uczestników Projektu,
c. Zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu.
d. Prawa i obowiązki Uczestników Projektu.
2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Organizatora Projektu.
§4
Program zakłada, że każdy Uczestnik będzie miał prawo do wzięcia udziału we wszystkich
konferencjach warsztatowych realizowanych w ramach Projektu.
Uczestnik wskaże po jednej osobie, która uprawniona będzie do wzięcia udziału w spotkaniach.
OSOBY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
§5
W spotkaniach organizowanych przez SKKP w ramach niniejszego
Projektu mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy spełniać będą poniższe warunki:
b) jest przedsiębiorcą z minimum dwuletnim doświadczeniem w zakresie turystyki
biznesowej, posiadającym swoją siedzibę nieprzerwanie na terenie województwa
małopolskiego od co najmniej 1 roku,
b) prowadzi w dniu złożenia formularza kwalifikacyjnego działalność gospodarczą w
zakresie turystyki biznesowej (konferencje, seminaria, szkolenia, targi, imprezy
firmowe, podróże motywacyjne).
c) złoży kompletny i prawidłowo uzupełniony formularz kwalifikacyjny do SKKP,
d) w przypadku większej liczby zgłoszeń niż 20 na każde spotkanie, pierwszeństwo
udziału otrzymają członkowie SKKP i innych organizacji branży turystyki
biznesowej
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, limitowany do liczby 20 uczestników.
§6
Od osób zainteresowanych udziałem w Projekcie SKKP może żądać dodatkowych dokumentów
bądź oświadczeń, o ile uzna ich złożenie za konieczne.

PROCEDURY REKRUTACJI
§7
1. Rekrutację prowadzić będzie Zespół Koordynujący powołany przez Koordynatora Projektu.
2. Termin rekrutacji, ze wskazaniem okresu na jaki prowadzony jest nabór, wskazaniem
terminu przyjmowania zgłoszeń zostanie opublikowany w formie ogłoszenia na stronie
internetowej SKKP.

3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
a. Wypełnienie formularza rejestracyjnego na każde spotkanie oddzielnie poprzez stronę
internetową http://warsztat.skkp.org.pl
b. Złożenie przez osobę rejestrującą się oświadczenia, że jest uprawniona do uczestnictwa
w projekcie.
§8
1.

Zasady przyjmowania zgłoszeń:
a. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie powinna wypełnić formularz dostępny na
stronie internetowej: www.warsztat.skkp.org.pl
b. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia ogłoszenia o naborze do dnia wskazanego jako
ostatni dzień dokonywania zgłoszeń,
c. Zgłoszenia do Projektu złożone przy użyciu formularza innego niż przygotowany przez
SKKP bądź dokonywane niezgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie
będą odrzucane.
2. Formularz musi być wypełniony w języku polskim, w sposób czytelny, każda strona musi być
parafowana przez osobę ubiegającą się o udział w projekcie,
3. W procedurze naboru Uczestników do Projektu kwalifikacja odbywa się w oparciu o kryteria
określone w ogłoszeniu o naborze.
§9
1. Zasady kwalifikacji do udziału w projekcie:
a. Kwalifikacja Uczestników do uczestnictwa w spotkaniach
następować będzie
automatycznie na podstawie danych i złożonych oświadczeń zawartych w formularzu.
b. Zespół Koordynujący może wezwać Uczestnika do przedłożenia dodatkowych informacji
w celu potwierdzenia złożonych oświadczeń.
2. Z uczestników rekrutacji, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się
do udziału w projekcie, zostanie utworzona lista podmiotów rezerwowych. Lista ta zawierać
będzie maksymalnie 10 miejsc.
3. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku
rezygnacji przez podmioty wcześniej zakwalifikowane.
4. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie z listy rezerwowej podejmuje Koordynator
Projektu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany
nie mogą ograniczać praw nabytych.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu: www.warsztat.skkp.org.pl

