
 

 

  
 

 
Projekt „Bliżej tradycji, bliżej siebie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy  Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska 2014 - 2020 

 
REGULAMIN udziału w projekcie  

„Bliżej tradycji, bliżej siebie”  
Nabór atrakcji regionalnych do Dziennika odkrywcy pogranicza 

 

§1 

Projekt i nabór do „Dziennika odkrywcy pogranicza” jest realizowany przez 
Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Jeleniej Górze.  

§2 

Termin naboru: od 03.11.2022 r. do 18.11.2022 r. 

§3 

Celem głównym jest przygotowanie  nowego materiału motywacyjnego dla turystów 
pn. „Dziennik odkrywcy pogranicza”. Będzie to zbiór atrakcji, doznań, ciekawostek, 
przepisów z polsko-czeskiego pogranicza, z odwiedzanych miejsc, w którym będzie 
można zbierać naklejki. Dziennik odkrywcy będzie miał formę albumu A5 
zawierającego karty z ok. 60 atrakcjami z obu stron granicy (ok. 30 CZ i ok. 30 PL) z 
opisem tych miejsc. Oprócz adresu, w opisach znajdą się również informacje o 
ewentualnych udogodnieniach dla niepełnosprawnych, o parkingu, możliwym 
zapleczu i innych atrakcjach m.in. dla rodzin z dziećmi. W dzienniku będzie miejsce na 
wklejanie i umieszczenie kartek, biletów, ulotek, przyklejenie zdjęć i innych pamiątek z 
wycieczek do atrakcji zawartych w dzienniku, tak, aby każdy mógł stworzyć swój 
osobisty przewodnik. Będzie to zbiór różnych, ciekawostek, przepisów kulinarnych, 
pamiątek z unikalnych miejsc wartych odwiedzenia na pograniczu polsko-czeskim. 
Dziennik odkrywcy pogranicza będzie całosezonowym produktem dla szerokiej grupy 
docelowej, który wzbogaci ofertę turystyczną. Dziennik odkrywcy pogranicza będzie 
stanowić swojego rodzaju pamiątkę, podróżnika, którą będzie mógł poszerzyć o 
kolejne miejsca odkryte samodzielnie.  
 
Dziennik odkrywcy pogranicza jest działaniem w ramach projektu pn. „Bliżej tradycji, 
bliżej siebie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy 
Interreg V- A Republika Czeska – Polska 2014-2020. 

§4 

Udział w projekcie jest otwarty, nieodpłatny i dobrowolny. 



 

 

 

 

§5 

Uczestnik projektu zgłaszający swoją „atrakcję” do Dziennika odkrywcy wyraża zgodę 
na fotografowanie i/lub nagrywanie miejsca atrakcji/procesu wytwarzanych przez 
siebie produktów, oraz wykorzystywanie tych zdjęć i/lub filmów w materiałach 
promocyjnych oraz na stronach internetowych publikowanych przez KARR S.A., a 
także stronach i publikacjach partnerów projektu, patronów medialnych.  

§6 

1. Weryfikacja zgłoszeń zostanie przeprowadzona przez pracowników KARR S.A 
odpowiedzialnych za prawidłową realizację projektu.  
 

2. KARR S.A. zastrzega sobie prawo do: 

− nieudzielania odpowiedzi na zgłoszenia ofert atrakcji/miejsc, które nie 
zostaną uznane za spełniające kryteria,   

− nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,  

− zmiany terminu naboru. 

§7 

Wybrane atrakcje zostaną umieszczone w wersji papierowej i wersji wirtualnej 
„Dziennika odkrywcy” na stronie projektu „Bliżej tradycji, bliżej siebie”, który 
powstanie w ramach realizacji projektu.  

„Dziennik odkrywcy pogranicza” stanowi produkt o charakterze informacyjno- 
promocyjnym. 

KARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników oraz za dane przez 
nich podane, w szczególności: posiadanie oraz wymagania w zakresie zgód, licencji, 
koncesji, certyfikatów, patentów, znaków towarowych dotyczących prezentowanych 
produktów.  

§8 

Kryteria naboru atrakcji turystycznych:  

• atrakcja/obiekt lub zgłoszone miejsce turystyczne znajduje się na ternie Kotliny 
Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy (polska i czeska strona), na 
obszarze wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-
2020, 

• atrakcja/obiekt/miejsce turystyczne jest utożsamiane z otoczeniem, lokalnym 
dziedzictwem kulturowym,  

• obiekty/miejsca związane jest z turystyką kulinarną, ekoturystyką, warsztatami 
manualnymi, tradycyjnym rzemiosłem, zabytkami techniki, pokazami produkcji 



 

 

spożywczej itp., dziedzictwem kulturowym oraz atrakcjami dla rodzin z dziećmi 
(miejsca związane z założeniami projektowymi).   

Aby wziąć udział w projekcie uczestnik, czyli właściciel atrakcji musi dostarczyć  6 
zdjęć w jakości do druku lub link do nagrania wideo/zwiastuna doświadczenia, 
jeżeli taki posiada, kontakty (strona internetowa, adres, telefon, e-mail, osoba 
kontaktowa). Krótki konkretny opis max. 1500/1800 znaków w PL.  

§9 

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:  

a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji poprzez złożenie 
prawidłowo wypełnionych załączników, 

b) podpisania Formularza zgłoszeniowego w Projekcie,  
c) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 

dalszy udział we wsparciu w ramach projektu,  
d) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w trakcie realizacji Projektu,  
e) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych,  
f) ścisłego przestrzegania regulaminu, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa 

w Projekcie,  
g) wydawania naklejek dla turystów/ odwiedzających daną atrakcję/miejsce  dla 

osób posiadających „Dziennik odkrywcy pogranicza”, naklejki uczestnikowi 
projektu zapewnia Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

h) uczestnictwa w działaniach promujących projekt pn. „Bliżej tradycji, bliżej 
siebie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
współpracy Interreg V- A Republika Czeska – Polska 2014-2020. 

§10 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie uczestnik zobowiązany jest do 
złożenia  pisemnego oświadczenia określającego przyczyny. Rezygnacja 
dopuszczalna jest do czasu 15.12.2022 r. (wiąże się to wydrukiem Dziennika 
odkrywcy). 

2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika po dacie określonej w ust. 1 Uczestnik 
zobowiązany będzie do poniesienia kosztów produkcji całego nakładu dziennika 
odkrywcy bez danych uczestnika. 

3. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w ciągu 7 dni od dnia 
dostarczenia pisemnej decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.  

4. KARR S.A. zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy, w przypadku 
naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.  

5. W przypadku rezygnacji uczestnika lub usunięcia z Projektu, jego miejsce zajmuje 
pierwsza osoba z listy rankingowej rezerwowej. 

 



 

 

 

§11 

1. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego Uczestnika będzie przechowywana 
w osobnej teczce w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych.  

2. Za moment zgłoszenia Uczestnika przyjmuje się datę, w której złożone zostały 
poprawnie wypełnione wymagane dokumenty. 

§12 

1. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu oraz w okresie jego trwałości.  

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 
niniejszego regulaminu.  

3. Kwestie nieuregulowane w niniejszy regulaminie rozstrzygane są przez KARR S.A. 

§13 

Zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie Karkonoskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A., (adres: ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra) lub przesłać drogą 
mailową na adres: marta.sobolewska@karr.pl lub karin.pastuszka@karr.pl do dnia 
18.11.2022 r. 

 
Załączniki do Regulaminu:  

1. Karta zgłoszenia Atrakcji 
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
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