REGULAMIN
cyklu spotkań edukacyjnych
„WAKACJE W STOBRAWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM”
(zwane dalej „Wakacje w SPK”)

1. Miejsce organizowanych spotkań: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Ładzy, ul. Reymonta 3, 46-034
Pokój.
2. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku: od 7 do 12 lat. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką
swoich rodziców/opiekunów przez cały czas pobytu na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Ładzy
oraz podczas wszystkich wyjść w teren odbywających się w ramach „Wakacji w SPK”.
3. Terminy zajęć:
a)

I termin zajęć – 11.07.2022 r. – 15.07.2022 r. (zajęcia bezpłatne, wyżywienie we własnym
zakresie)

b)

II termin zajęć – 08.08.2022 r. – 12.08.2022 r. (zajęcia bezpłatne, wyżywienie we własnym
zakresie)

4. Rezerwacja miejsc na zajęcia wakacyjne odbywa się telefonicznie - nr tel. 77 469 35 50 oraz mailowoa.frankiewicz@zopk.pl
5. Dokumenty niezbędne do zapisu można pobrać ze strony internetowej www.zopk.pl (zakładka
Stobrawski Park Krajobrazowy/Aktualności).
6. Warunkiem zapisania dziecka na „Wakacje w SPK” jest dostarczenie do oddziału Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego w Ładzy ul. Reymonta 3 poniższych dokumentów:
a) Podpisanego Regulaminu wraz ze wszystkimi Oświadczeniami
b) Karty zgłoszenia
7. Uczestnicy zajęć edukacyjnych oraz osoby przebywające z dzieckiem w obiekcie powinny być zdrowe
w dniu ich rozpoczęcia.
8. Zajęcia są bezpłatne.
9. Uczestnicy zajęć edukacyjnych mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas ich trwania,
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c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zajęć
edukacyjnych.
10. Uczestnicy mają obowiązek:
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekunów.
b) przestrzegać harmonogramu zajęć,
c) dbać o porządek wokół siebie,
d) szanować mienie i pomoc dydaktyczną,
e) zachowywać się kulturalnie wobec pozostałych uczestników oraz opiekunów.
14. Uczestnikowi zajęć edukacyjnych nie wolno opuszczać samowolnie terenu Ośrodka Edukacji
Przyrodniczej w Ładzy.
15. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez
dziecko.
16. Organizator nie odpowiada za wszelkie cenne przedmioty przywiezione przez dziecko na teren
Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Ładzy (telefony, aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3, itp.) oraz
inne rzeczy materialne (gotówka, biżuteria).
17. Rażące nieprzestrzeganie regulaminu i zasad może skutkować koniecznością opuszczenia przez
uczestnika zajęć Ośrodka.
18. Ilość miejsc jest ograniczona.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć edukacyjnych oraz ostatecznej
interpretacji poszczególnych zapisów regulaminu.
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II. Oświadczenia.
1)

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem „Wakacje w SPK” i zobowiązuję się
go przestrzegać.

.………………………………………….

……………………………………..

(data i podpis rodzica/opiekuna uczestnika)

2)

(data i podpis uczestnika)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół Opolskich
Parków Krajobrazowych, Oddział Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, w celu organizacji
„Wakacje w Stobrawskim Parku Krajobrazowym”

………………………………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna uczestnika)

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół Opolskich
Parków Krajobrazowych, Oddział Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, poprzez wykorzystanie
wizerunku na stronie internetowej w celu promocji ZOPK.
………………………………………………………….

(data i podpis rodzica/opiekuna uczestnika)

III. INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
„WAKACJI W SPK”
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych,
oddział Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, ul. Reymonta 3, Ładza.
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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 „Wakacji w
SPK”.
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 cyklu spotkań
edukacyjnych „Wakacje w SPK”.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu
Zapoznałem się:
Ładza, …………………………………………………………..
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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