Regulamin
nieodpłatnych warsztatów edukacyjnych dla osób dorosłych
o tematyce przyrodniczej
„Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej
i Pobrzeża Słowińskiego”
I.

Organizator: Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie,
ul. Bohaterów Warszawy 1a, 76-214 Smołdzino.
II.
Warsztaty edukacyjne pt.: „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków
priorytetowych Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego” realizowane są w
ramach projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018 o akronimie
LIFENaturaSlowinskaPL, finansowanego ze środków Instrumentu
Finansowego Life+.
III.
Regulamin nieodpłatnych warsztatów edukacyjne dla osób dorosłych o
tematyce przyrodniczej zwany dalej Warsztatami dotyczy wszystkich
uczestników warsztatów. Każdy uczestnik zobowiązany jest stosować się do
postanowień niniejszego Regulaminu.
IV.
Celem niniejszego Regulaminu jest określenie:
1. Zasad organizacyjnych.
2. Warunków uczestnictwa w Warsztatach,
3. Zapoznanie z klauzulą informacyjną na podstawie art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
V.
Zasady organizacyjne:
1. Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie online.
2. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania łącza z dostępem do
Internetu oraz urządzenia umożliwiającego korzystanie z aplikacji
zoom w celu uczestnictwa w warsztatach.
3. Uczestnicy warsztatów online zobowiązani są do odpowiedzialnego
zachowania i poszanowania pozostałych uczestników.
4. Zabrania się wykorzystywania warsztatów online w sposób
odbiegający od ich przeznaczenia, a w szczególności:
1) w sposób naruszający dobre imię Organizatora albo innego

uczestnika warsztatów online;
2) w sposób powodujący utratę stabilności transmisji lub systemów
teleinformatycznych zapewniających jej prawidłowy przebieg;
3) publikowania treści niezwiązanych z warsztatami online,
4) wypowiedzi, publikowania komentarzy i treści które są wulgarne,
łamią normy etyczne lub społeczne, są obraźliwe, stanowią spam,
stanowią pornografię, nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej
lub etnicznej.
5) W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszeń, o których
mowa w pkt. 3 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia
komentarzy oraz uczestnika dopuszczającego się naruszenia z
warsztatów, a w przypadku, gdy do naruszenia powyższych
postanowień dochodzi z uwagi na działania podmiotów trzecich
niebędących uczestnikami (np. atak hackerski), Organizator zastrzega
sobie prawo przerwania warsztatów online w dowolnym momencie i
ich powtórzenie w terminie późniejszym przez siebie wskazanym.
5. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać przedstawicielom
Organizatora.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania
Warsztatów w każdym momencie bez podawania przyczyny. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany daty warsztatów lub zmiany aplikacji lub
formy przeprowadzenia warsztatów. Informacja o zmianach będzie dostępna
na stronie www.slowinskipn.pl,
https://www.facebook.com/SlowinskiParkNarodowy oraz
https://lifenaturaslowinska.pl/
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O
wszelkich zmianach organizator będzie informować niezwłocznie na
stronach internetowych www.slowinskipn.pl,
https://www.facebook.com/SlowinskiParkNarodowy oraz
https://lifenaturaslowinska.pl/.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad Regulaminu, zaleceń
przedstawicieli Organizatora lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek
ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia.

XI.

Warunki uczestnictwa w Warsztatach:
1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Adresaci wydarzenia to osoby dorosłe mieszkańcy gmin z obszaru
projektu:
- prowadzące działalność agroturystyczną na obszarze lub w
sąsiedztwie obszarów Natura 2000: PLH220023 Ostoja Słowińska
oraz PLB220003 Pobrzeże Słowińskie,
- lokalni rolnicy, przedsiębiorcy,
- osoby zainteresowane tematami przyrodniczymi zamieszkujące
obszar gmin, w obrębie których znajdują się obszary Natura 2000:
PLH220023 Ostoja Słowińska oraz PLB220003 Pobrzeże Słowińskie.
3. Temat warsztatów:
- Dlaczego realizujemy projekt? Działania podjęte w ramach projektu.
- Monitoring botaniczny.
- Monitoring ornitologiczny.
- Monitoring ekosystemów wodnych.
4. Cel warsztatów:
- zapoznanie uczestników z tematyką projektu LIFE+,
- kształtowanie świadomości ekologicznej,
- zapoznanie uczestników z walorami przyrodniczymi terenu projektu,
- ukazanie korzyści płynących z zamieszkiwania terenu Natura 2000.
5. Termin:
21 lipca 2021 r. (środa), w g. 16:00 – 19:00 – sesja prelekcyjna.
6. Miejsce warsztatów:
Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie online poprzez aplikację
zoom. Odnośnik do spotkania zostanie przesłany do uczestników na
minimum jeden dzień przed planowanym rozpoczęciem.
7. Program warsztatów:
a. Sesja prelekcyjna, 21 lipca 2021 r. (środa):
(aplikacja zoom)
16:00-16:15 powitanie uczestników, przedstawienie planu
warsztatów,
16:15-16:45 prelekcja Dlaczego realizujemy projekt? Działania podjęte
w ramach projektu,
16:45-17:15 prelekcja monitoring ekosystemów wodnych,
17:15-17:45 prelekcja monitoring ornitologiczny,
17:45-18:00 przerwa,

18:00-18:30 prelekcja monitoring botaniczny,
18:30-19:00 dyskusja
b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu
warsztatów oraz tematów prelekcji.
XII.

Organizator zapewnia:
- kadrę prowadzącą warsztaty,
- zaświadczenie o udziale w warsztatach (na wniosek),
- możliwość udziału w przygotowywanym konkursie przyrodniczym,
- materiały promujące projekt (m.in. torba bawełniana, kubek termiczny) dla
każdego zarejestrowanego uczestnika.

XIII.

Zgłoszenia:
1. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o
dostarczenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2) do siedziby
Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie ul. Bohaterów Warszawy 1a,
76-214 Smołdzino lub na adres e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl
2. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Osoba do kontaktu: Małgorzata Lange: sekretariat@slowinskipn.pl, tel.
59 811 72 04, 519 157 659.

Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słowiński Park Narodowy z siedzibą
w Smołdzinie,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Słowińskim Parku Narodowym jest możliwy
pod numerem tel. 59 8489110 lub adresem e-mail: iod@slowinskipn.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w warsztatach dla
dorosłych realizowanych w ramach działania „E4 Działalność edukacyjna projektu” w
ramach projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018 „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków
priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”
o akronimie LIFENaturaSlowinskaPL finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego
Life+ przez Komisję Europejską oraz NFOŚiGW oraz w celu wykorzystania wizerunku
poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Parku, portalu społecznościowym, w
kronice Parku w celu informowania o działalności edukacyjnej SPN, która to działalność
jest realizacją obowiązku prawnego administratora na podstawie art. 6 ust. 1lit c, ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy
przepisów prawa w tym Komisja Europejska w ramach Instrumentu Finansowego Life+ oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji działań
statutowych administratora w zakresie działalności edukacyjnej lub do czasu wycofania
zgody,
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu,
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, a także prawo do przenoszenia danych,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie
wymaganym przez administratora może skutkować nie przyjęciem do udziału w
nieodpłatnych warsztatach dla osób dorosłych,

Załącznik nr 2
Formularz zgłoszeniowy
na warsztaty edukacyjne dla osób dorosłych
w dniu 21 lipca 2021 r. godz. 16:00
1. Imię i nazwisko……………………………………………………….….
2. Numer telefonu……………………………………………………………
3. Adres e-mail ………………………………………………………………
1. Akceptuję regulamin nieodpłatnych warsztatów edukacyjne dla osób dorosłych o tematyce przyrodniczej.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO.
Podstawa prawna:
1. art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm.).

…………………………............................................……
(data, podpis)
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Słowińskim Parku Narodowym jest możliwy pod numerem tel. 59 8489110
lub adresem e-mail: iod@slowinskipn.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w warsztatach dla dorosłych realizowanych w
ramach działania „E4 Działalność edukacyjna projektu” w ramach projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018 „Ochrona
wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”
o akronimie LIFENaturaSlowinskaPL finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego Life+ przez Komisję Europejską
oraz NFOŚiGW oraz w celu wykorzystania wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Parku, portalu
społecznościowym, w kronice Parku w celu informowania o działalności edukacyjnej SPN, która to działalność jest
realizacją obowiązku prawnego administratora na podstawie art. 6 ust. 1lit c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa w tym Komisja
Europejska w ramach Instrumentu Finansowego Life+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji działań statutowych administratora w zakresie
działalności edukacyjnej lub do czasu wycofania zgody,
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu,
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, a także prawo do przenoszenia danych,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r.,
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora
może skutkować nie przyjęciem do udziału w dwudniowych warsztatach dla dorosłych,
* niepotrzebne skreślić

