REGULAMIN
spotkania edukacyjnego „Noc nietoperzy”
I. Cel spotkania:
 upowszechnianie wiedzy o nietoperzach występujących w Parku Krajobrazowym „ Góra św.
Anny”
 poznanie biologii nietoperzy
 przełamanie lęku i niechęci w stosunku do nich
 upowszechnienie wiedzy o ochronie czynnej nietoperzy
 integracja międzypokoleniowa
II. Organizatorzy:
 Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – organizator wiodący
 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
III. Termin spotkania : 01 września 2018 r. (sobota)
IV. Przebieg spotkania:
17.00 – Powitanie.

17.05 -18.00 – Prezentacje multimedialne o nietoperzach.
18.00 - 18.20 – Zajęcia plastyczne dla dzieci - wykonywanie papierowych nietoperzy.
18.30 -19.00 – Po co nietoperzom chiropterolodzy?
19.00-19.15 – Nietoperze w kulturze.
19.15-19.35 – Konkurs wiedzy.
19.45 – 20.00 – Przejazd na stanowisko.
20.00- 23.00 – Nasłuchy przy użyciu detektorów. Omówienie sposobów badań nietoperzy.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnictwo w spotkaniu edukacyjnym „Noc Nietoperzy” zwanym dalej Nocą jest
dobrowolne i bezpłatne. Uczestnik bierze udział w Nocy 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. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w spotkaniu.
4. Udział w Nocy nietoperzy wymaga wcześniejszego pisemnego zgłoszenia wg. karty
zgłoszenia zamieszczonej w załączniku. Zgłoszenia należy dostarczyć:
a) osobiście, do siedziby oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Górze Św.
Anny przy ul. Leśnickiej 10
b) mailowo na adres: gsa@zopk.pl
5. Możliwość udziału w wydarzeniu zgłoszone osoby uzyskują dopiero po zgłoszeniu
i jednoznacznym potwierdzeniu przez Organizatora (słownym w siedzibie lub mailowym
w mailu zwrotnym w przypadku zgłoszeń wysłanych droga elektroniczną).
6. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracji można dokonywać do 30 sierpnia 2018 r. Organizatorzy mają prawo do
wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku osiągnięcia odpowiednio wysokiej liczby
uczestników.
7. Bezwzględnym warunkiem udziału w „Nocy nietoperzy” jest również wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Nocy
nietoperzy 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.
8. Wpisanie się na listę uczestników wydarzenia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich
zapisów niniejszego regulaminu.

VIII. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do:
1. Przestrzegania regulaminu Nocy.
2. Podporządkowania się decyzjom Organizatorów Nocy.
3. Uczestnicy przejeżdżają na stanowisko obserwacyjne własnym transportem i na własne
ryzyko.
4. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować
odległość między samochodami, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Drogowego.
5. Zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad ruchu drogowego, mając na
uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.
6. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieletnich uczestników Nocy
Nietoperzy.
7. Posiadania latarek .
8. Wysłuchania informacji przed wyruszenie o przebiegu trasy, o zaplanowanych miejscach
bezpiecznego postoju w pobliżu stanowiska obserwacyjnego. Nieprzestrzeganie powoduje
wykluczenie z wydarzenia
IX. Informacje dodatkowe:
1. Obserwacje terenowe będą odbywać się przy linii brzegowej Odry, uczestnicy muszą
zachować szczególną ostrożność.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez
uczestników ani osoby trzecie, nie związane z Nocą nietoperzy.
3. Uczestnicy Nocy nie będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
4. W trakcie Nocy 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 Nocy
nietoperzy, a także w celach promujących działalność Organizatora. Więcej informacji
w załączniku: klauzula informacyjna dla uczestników Nocy. 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 „Nocy Nietoperzy”
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 „Nocy
Nietoperzy” oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.
6. Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie ‘Nocy
Nietoperzy”, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
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