
Ogólne warunki naboru uczestników IV Europejskiego Forum 
Młodych Rolników 

19 - 21 LISTOPADA 2012 r. 
Hotel „Wodnik”, Słok k/Bełchatowa.

1. Organizatorem IV Europejskiego Forum Młodych Rolników jest Urząd Marszałkowski 
w Łodzi, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Organizację  Forum określa  Agenda  zamieszczona  na  stronach  internetowych: 
www.bip.lodzkie.pl  ;   www.rolnictwo.lodzkie.pl  ; lodzkie.ksow.pl; www.prow.lodzkie.pl.  

3. Udział w Forum dla zakwalifikowanych uczestników jest bezpłatny i obejmuje: 
- noclegi 19/20, 20/21 listopada 2012 r.
- wyżywienie,
- uczestnictwo w wykładach.

4. Koszt  dojazdu  do Hotelu  „Wodnik”,  w Słoku  k/Bełchatowa,  uczestnicy  pokrywają  we 
własnym zakresie.

5. W  Forum  mogą brać  udział  osoby,  które  nie  przekroczyły  40 –  ego roku życia,  ich 
miejsce zamieszkania zlokalizowane jest na terenie woj. łódzkiego, wypełnią formularz 
zgłoszeniowy i prześlą:
- pocztą listownie, 
- za pośrednictwem faxu, 
- lub pocztą e-mail.
Podczas procedury naboru brane będą pod uwagę informacje zawarte w wypełnionym 
przez  zgłaszającego  „Formularzu  zgłoszenia”  udziału  w Europejskim  Forum Młodych 
Rolników w dniach 19 - 21 listopada 2012 r.”

6. Ogólne  warunki  naboru  uczestników  oraz  formularz  zgłoszenia  udziału
w  IV  Europejskim  Forum Młodych  Rolników w  dniach  19  -  21  listopada  2012  roku 
zamieszczony  został  przez  organizatora  na  stronach:  www.bip.lodzkie.pl  ;   
www.rolnictwo.lodzkie.pl  ; lodzkie.ksow.pl; www.prow.lodzkie.pl.  

7. Formularz  zgłoszeniowy  powinien  być  wypełniony  ze  starannością  pozwalającą  na 
kontakt  organizatora  ze  zgłaszającym  i  jego  identyfikację,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem akceptacji pkt 9 oraz odpowiedzialności wskazanej w formularzu. 

8. Termin przekazania zgłoszenia do organizatora upływa z dniem 19 października 2012 r.
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9. Przesłanie  formularza  zgłoszeniowego  nie  gwarantuje 
udziału w IV Europejskim Forum Młodych Rolników. Organizator zastrzega sobie prawo 
do  zakwalifikowania  uczestników  Forum  spośród  osób,  które  prześlą  formularz 
zgłoszeniowy.

10. Potwierdzeniem  ostatecznym  zakwalifikowania  zgłaszającego  do  uczestnictwa  
w IV Europejskim Forum Młodych Rolników będzie przesłanie przez organizatora do 
zgłaszającego  „Deklaracji  potwierdzającej  udział  w  IV Europejskim Forum Młodych 
Rolników”, celem jej wypełnienia i przesłania powrotnego do organizatora.

11. Każda z czterech grup tematycznych liczyć będzie do 30 osób. Przy rekrutacji  brane 
będą pod uwagę między innymi takie czynniki jak:

- najlepsze wyniki produkcyjne i handlowe, 
- zainteresowanie wdrożeniem tematyki Forum do własnego gospodarstwa, 
- możliwości rozwojowe gospodarstwa, 
- rola  kandydata  jako  lidera  w  lokalnej  społeczności  np.  poprzez  pełnienie 

funkcji w organizacji społecznej czy jednostce samorządu terytorialnego,
- kierunki prowadzonej produkcji (roślinna, zwierzęca, sadownicza i warzywna 

ze wskazaniem na potencjalnych członków grup producentów), bądź zamiar 
dywersyfikacji produkcji.

12.Organizator  zastrzega sobie prawo do uzupełnienia  ostatecznej  listy uczestników,  po 
ustaleniu udziału zagranicznych gości  Forum, tak by sformować docelowo kompletne 
grupy panelowe.
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