REGULAMIN
Spotkania edukacyjnego „O czym szumią stare drzewa?”
I. Cel spotkania:
- upowszechnienie wiedzy o drzewach
- rozpowszechnienie wartości kulturowych poprzez zapoznanie z lokalnymi legendami i
opowieściami
- poznanie gatunków zwierząt zasiedlających drzewa.
Organizatorzy:
 Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, oddział Parku Krajobrazowego „Góra Św.
Anny”
II. Termin spotkania: 11 październik 2019 r. (piątek)
III. Przebieg spotkania:
17.00 – odczytanie legend i opowieści
18.00 – prezentacja dotycząca gatunków zwierząt związanych z drzewami
18.30

– 20.00 warsztaty florystyczno-plastyczne

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnictwo w spotkaniu edukacyjnym „O czym szumią stare drzewa?” jest
dobrowolne i bezpłatne, skierowane do osób dorosłych i dzieci. Uczestnik bierze udział
w zajęciach wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
2. W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda
rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Udział w zajęciach edukacyjnych „O czym szumią stare drzewa?”” wymaga
telefonicznego zgłoszenia pod numerem telefonu: 77 4615074 lub email:
e.witosza@zopk.pl
4. Zajęcia warsztatowe będą prowadzone z użyciem ostrych narzędzi takich jak: sekator,
nożyczki oraz pistoletu do klejenia na gorąco.
5. Ze względu na użycie kleju na gorąco zaleca się przygotowanie odzieży ochronnej.
6. Podczas przeprowadzanych warsztatów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania
zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osób prowadzących.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: przedmioty pozostawione przez
uczestników spotkania w miejscu ich przeprowadzenia oraz szkody poniesione przez
uczestników na skutek nie przestrzegania niniejszego regulaminu i powszechnych
zasad bezpieczeństwa.
8. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w spotkaniu edukacyjnym jest:
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Opolskich Parków
Krajobrazowych, w celu organizacji spotkania edukacyjnego „O czym szumią stare
drzewa?”
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- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Opolskich Parków
Krajobrazowych, poprzez wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej
w celu
promocji ZOPK.
10. Wpisanie się na listę uczestników wydarzenia jest jednoznaczne z akceptacją
wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, oddział
w Górze św. Anny, ul. Leśnicka 10

2. 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych. Jest
dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu

nim

pan

Bogusław

Dziadkiewicz,

adres

e-mail;

3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia spotkania
edukacyjnego „O czym szumią stare drzewa?”,

4. 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa;

7. 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. 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. 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych);

10. 10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu

ORGANIZATORZY
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