REGULAMIN WARSZTATÓW „FASCYNUJĄCY ŚWIAT OWADÓW”
I. Cel spotkania:
 upowszechnianie wiedzy o owadach


poznanie biologii owadów

 przybliżenie pracy entomologa
 upowszechnienie wiedzy o znaczeniu, zagrożeniach i sposobach ochrony
II. Organizatorzy:
 Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – organizator wiodący
 Stowarzyszenie Odnowa Wsi Ładza - współorganizator
III. Termin spotkania : 21 września 2018 r. (piątek)
IV. Przebieg spotkania:
16.30 – prezentacja multimedialna
17.00 – warsztat pracy entomologa
17.30 – zajęcia terenowe
V. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnictwo w warsztatach „Fascynujący świat owadów” jest dobrowolne i bezpłatne.
Uczestnik bierze udział 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. Udział w warsztatach „Fascynujący świat owadów” wymaga wcześniejszego
telefonicznego zgłoszenia.
4. Możliwość udziału w wydarzeniu zgłoszone osoby uzyskują dopiero po zgłoszeniu i
jednoznacznym potwierdzeniu przez Organizatora.
5. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisów można dokonywać do 20 września 2018 r do godz. 15:00. Organizatorzy mają
prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku osiągnięcia odpowiednio
wysokiej liczby uczestników.
7. Wpisanie się na listę uczestników wydarzenia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich
zapisów niniejszego regulaminu.
VIII. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do:
1. Przestrzegania regulaminu.
2. Podporządkowania się decyzjom Organizatorów.
3. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieletnich uczestników warsztatów
„Fascynujący świat owadów”.
IX. Informacje dodatkowe:
1. Uczestnicy nie będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

X. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas warsztatów
„Fascynujący świat owadów” 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
„Fascynujący świat owadów” oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.
6. Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie
„Fascynujący świat owadów”, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
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