REGULAMIN
warsztatów „Ziołowe bukiety”
I.

II.
III.
IV.

V.

Cel spotkania:
- zachęcenie do poznawania rodzimej fory i sposobów jej wykorzystania,
- zapoznanie z podstawami bukieciarstwa
- nabycie umiejętności wykonania bukietu metodą skrętoległą.
Organizator: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, oddział Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”
Termin spotkania : 12 sierpnia 2022 r. (piątek) godz. 17.00 - 19.30 w siedzibie Parku Krajobrazowego „Góra
Św. Anny, ul Leśnicka 10, Góra św. Anny.
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnictwo w warsztatach „Ziołowe bukiety” jest dobrowolne i bezpłatne. Uczestnik bierze udział w
warsztatach wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
2. Zajęcia skierowane są do osób dorosłych.
3. Bezwzględnym warunkiem udziału w warsztatach „Ziołowe bukiety” jest pisemne wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych oraz osobnej zgody na wykorzystanie wizerunku
przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych poprzez wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej w
celu promocji ZOPK. W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda rodzica
lub opiekuna prawnego na: przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Zespół Opolskich Parków
Krajobrazowych, w celu organizacji warsztatów „Ziołowe bukiety” oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych dziecka przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, poprzez wykorzystanie wizerunku
na stronie internetowej w celu promocji ZOPK.
4. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszego zgłoszenia: telefonicznie - tel. 77 461 50 74 lub mailowo na
adres: e.witosza@zopk.pl.
5. W warsztatach może wziąć udział 20 osób. O przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy mają prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku osiągnięcia odpowiednio
wysokiej liczby uczestników.
6. Prowadzący zastrzegają sobie możliwość zmiany treści regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu Warsztatów.
8. Z przyczyn niezależnych od Organizatora Warsztaty mogą zostać odwołane.
Odpowiedzialność i bezpieczeństwo:
1. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania
Warsztatów, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialność wobec uczestników Warsztatów, w tym
cywilnoprawnej za szkody powstałe na mieniu i osobach uczestników Warsztatów podczas
ich trwania.
3. W trakcie trwania Warsztatów zabrania się spożywania alkoholu, palenia wyrobów
tytoniowych oraz stosowania środków odurzających.
4. Uczestnicy Warsztatów są odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo i właściwe przygotowanie
się do nich.
5. Zajęcia będą prowadzone z użyciem ostrych narzędzi takich jak: sekator, nożyczki, nóż oraz pistolet do
klejenia na gorąco. W trakcie trwania warsztatów i korzystania z urządzeń i narzędzi należy zachować
szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów BHP.
6. Uczestnicy Warsztatów zobowiązują się do przestrzegania poleceń, szczególnie tych dotyczących
bezpieczeństwa wydawanych przez prowadzącego.
7. Wszelkie oznaki złego samopoczucia czy odniesionych urazów powinny być natychmiast
zgłaszane do prowadzącego Warsztat.

8. Organizator nie obejmuje uczestników zajęć ubezpieczeniem NNW.
Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, oddział Parku Krajobrazowego „Góra
Św. Anny”, ul. Leśnicka 10, Góra św. Anny .
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych. Jest nim pan Bogusław Dziadkiewicz, adres e-mail; dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia bożonarodzeniowych warsztatów „Ziołowe
bukiety”.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
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. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Oświadczenie
o zapoznaniu się z regulaminem warsztatów „Ziołowe bukiety” 12 sierpnia 2022
Oświadczam, że zostałam zapoznany/na z treścią Regulaminu Edukacyjnego spotkania warsztatowego
organizowanego przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych i zobowiązuję się do przestrzegania jego
postanowień
Lp.
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Imię i nazwisko uczestnika

Podpis uczestnika

