REGULAMIN „DNIA JEŻA”
I. Cel spotkania:
 upowszechnianie wiedzy o jeżach


poznanie biologii jeży

 upowszechnienie wiedzy o znaczeniu, zagrożeniach i sposobach ochrony jeży
II. Organizatorzy:
 Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Oddział Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego
III. Termin spotkania : 17 listopada 2018 r. (sobota), godz. 10:00
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnictwo w wydarzeniu edukacyjnym „Dzień Jeża” jest dobrowolne i bezpłatne.
Uczestnik bierze udział wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko.
2. W spotkaniu mogą wziąć udział: rodziny, osoby dorosłe. Osoby poniżej 18 roku życia mogą
wziąć udział w wydarzeniu jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
3. Udział w „Dniu Jeża” wymaga wcześniejszego zgłoszenia:
a) telefonicznego pod numerem: 77 469 35 50
b) mailowo na adres: a.mulawa@zopk.pl.
4. Możliwość udziału w wydarzeniu zgłoszone osoby uzyskują dopiero po zgłoszeniu i
jednoznacznym potwierdzeniu przez Organizatora (słownym w rozmowie telefonicznej lub
mailowym w mailu zwrotnym w przypadku zgłoszeń wysłanych droga elektroniczną).
5. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracji można dokonywać do 15 listopada 2018 r. Organizatorzy mają prawo do
wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku osiągnięcia odpowiednio wysokiej liczby
uczestników.
6. Bezwzględnym warunkiem udziału w „Dniu Jeża” jest również wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia „Dnia Jeża” oraz
osobnej zgody na wykorzystanie wizerunku (załączniki: zgoda na przetwarzanie danych
osobowych, zgoda na wykorzystanie wizerunku). W przypadku osób niepełnoletnich zgody
za nich podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
7. Wpisanie się na listę uczestników wydarzenia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich
zapisów niniejszego regulaminu.
VIII. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do:
1. Przestrzegania regulaminu.
2. Podporządkowania się decyzjom Organizatorów.
3. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieletnich uczestników „Dnia Jeża”.
IX. Informacje dodatkowe:
1. Uczestnicy nie będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. W trakcie „Dnia Jeża” zostaną przeprowadzone konkursy o tematyce przyrodniczej. Każdy
zgłoszony do konkursu uczestnik otrzyma upominek, a zwycięzcy drobne nagrody rzeczowe.

X. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia „Dnia
Jeża”, a także w celach promujących działalność Organizatora. Więcej informacji w załączniku
nr 1: klauzula informacyjna. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na
zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas „Dnia Jeża” i za
szkody wyrządzone przez uczestników.
3. Organizatorzy nie zapewniają miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
4. Spotkanie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu
„Dnia Jeża” oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.
6. Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie „Dnia
Jeża”, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
ORGANIZATORZY
Załącznik nr 1.
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych,
oddział Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, ul. Reymonta 3, Ładza.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych. Jest nim pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail;
a.pawlowicz61@gmail.com.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia
edukacyjnego „Dzień Jeża”.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art.6
ust.1 lit. a. RODO.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 8. Posiada
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
10.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w wydarzenia
edukacyjnego „Dzień Jeża”.
11.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

