Regulamin naboru i uczestnictwa w warsztatach w ramach zadania publicznego
„Chrońmy nasze Sądeckie pszczoły II”

§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach w ramach zadania
publicznego realizowanego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn.„Małopolska
Pszczoła” w 2020 r.
2. Bezpłatne warsztaty w Pasiece w m. Piątkowa skierowane są do 2 grup:
a) dla ok. 15 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Nowosądeckiego lub M. Nowy Sącz
w wieku 3-14 lat,
b) dla ok. 15 osób dorosłych (w tym seniorów) z terenu Powiatu Nowosądeckiego lub
M. Nowy Sącz
3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.
4. Głównym celem projektu jest ochrona owadów zapylających poprzez nasady roślin
miododajnych oraz organizację warsztatów edukacji ekologicznej dla dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkujących na obszarze Sądecczyzny w
zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii oraz znaczenia owadów
zapylających dla życia i zdrowia człowieka w okresie od sierpnia do listopada 2020r.
§2
Działania w projekcie skierowane do szkół podstawowych/ przedszkoli
(dalej: placówki)
1. Realizacja projektu w zakresie wsparcia skierowanego do dzieci obejmuje
następujące działania:
-Udział dzieci i młodzieży w wyjazdowych warsztatach
-Zajęcia wyjazdowe w formie warsztatów odbywać się będą na obszarze
Pasieki w m. Piątkowa.
-Uczestnicy: dzieci i młodzież z obszaru powiatu nowosądeckiego i m. Nowy Sącz
2. Liczba osób w grupie wyjazdowej: ok.15
3. Termin realizacji wyjazdów: wrzesień- październik 2020 (dokładna data wyjazdu
zostanie uzgodniona z opiekunem danej grupy)
4. Czas trwania warsztatów: ok. 7 godzin
5. Ramowy plan warsztatów:
 8.00- przyjazd do Pasieki (Dowóz uczestników na miejsce- po Stronie
Organizatora)
 9.00-14.00 Zajęcia warsztatowe
 14.00-14.45 poczęstunek
 15.00 Wyjazd
6. Udział w wyjazdach jest bezpłatny.
7. Organizator zapewnia: dowóz, trenerów, poczęstunek i materiały dydaktyczne.
8. Grupa biorąca udział w warsztatach w ramach współpracy niefinansowej
zapewni ze swojej strony opiekę nauczyciela podczas warsztatów.
§3
Działania w projekcie skierowane do osób dorosłych (w tym Seniorów)
1. Realizacja projektu w zakresie wsparcia skierowanego do osób dorosłych obejmuje
działania:
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-Udział osób dorosłych (w tym Seniorów) w wyjazdowych warsztatach
-Zajęcia wyjazdowe w formie warsztatów odbywać się będą na obszarze
Pasieki w m. Piątkowa.
Uczestnicy: osoby dorosłe (w tym seniorzy) uczestnicy klubów seniora, członkowie
kół gospodyń wiejskich itp,
Liczba osób w grupie wyjazdowej: ok.15
Termin realizacji wyjazdów: wrzesień- październik 2020 (dokładna data wyjazdu
zostanie uzgodniona z opiekunem danej grupy)
Czas trwania warsztatów: ok. 7 godzin
Ramowy plan warsztatów:
 8.00- przyjazd do Pasieki (Dowóz uczestników na miejsce- po Stronie
Organizatora)
 9.00-14.00 Zajęcia warsztatowe
 14.00-14.45 poczęstunek
 15.00 Wyjazd
Udział w wyjazdach jest bezpłatny.
Organizator zapewnia: dowóz, trenerów, poczęstunek i materiały dydaktyczne.
§4
Rekrutacja do projektu
-zajęcia warsztatowe

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w działaniach
wskazanych w § 2 oraz § 3.
2. Do projektu przyjmowane będą zgłoszenia od:
a) Szkół Podstawowych /przedszkoli/grup zorganizowanych z terenu objętego
wsparciem –tj. z terenu powiatu nowosądeckiego oraz m. Nowy Sącz
b) Osób dorosłych ( w tym seniorów) z terenu powiatu nowosądeckiego oraz m.
Nowy Sącz
c) Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego –
załącznik nr 1 (formularz zgłoszeniowy) oraz przesłanie go w formie
podpisanego skanu na adres mailowy: bochenek_m@op.pl. Do dnia
21.09.2020r.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania
dokumentów rekrutacyjnych.
3. W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, o udziale w projekcie decydować
będzie kolejność zgłoszenia.
4. Rekrutacja opierać się będzie na poniższych etapach:
1) Weryfikacja przesłanych formularzy pod kątem kryterium obszaru.
2) Weryfikacja poprawności uzupełnienia przesłanych plików.
3) Weryfikację formularzy prowadzić będą członkowie zespołu projektowego.
5. O zakwalifikowaniu
do projektu decyduje Realizator na podstawie danych
otrzymanych w formularzach.
6. Rekrutacja trwa od dnia 07.09.2020r. do 21.09.2020r. z możliwością przedłużenia
terminu.
7. Grupy/osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym poinformowane mailowo lub
telefonicznie.
§5
Postanowienia końcowe
1. Realizator informuje, że na potrzeby sprawozdawczości, może fotografować przebieg
zajęć warsztatowych w tym uczestników zajęć. Opiekun danej grupy w imieniu
uczestników zajęć potwierdzi ich zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
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2. Zakres przetwarzanych danych:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane
dane osobowe jest Fundacja Nowa Galicja z siedzibą Librantowa 248, 33-300 Nowy
Sącz, el. . 514 807 902 mail: biuro@fundacjanowagalicja.pl wpisana przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000518126; NIP: 734 352 63 08 REGON: 123174377
2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których
mowa el. 6 ust. 1 lit. A-c oraz el. 9 ust. 2 lit. G Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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, „RODO”);
5. Wszelkie dane osobowe są niezbędne dla realizacji, wykonywania i rozliczania
zadania publicznego pn. „Chrońmy nasze Sądeckie pszczoły II” oraz wykorzystywane
są wyłącznie na potrzeby realizacji w/w projektu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane także w celu monitoringu, zgłoszeń, raportowaniu,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w
zakresie prawem przewidzianym lub niezbędnym dla działalności Fundacji.
4. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania innym podmiotom, które
na zlecenie Fundacji uczestniczą w realizacji w/w umowy w szczególności podmiotom
księgowym, audytowym, informatycznym i innym, które na zlecenie Fundacji
wykonują niezbędne czynności związane z realizacją projektu.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie a odmowa
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości jego realizacji, wykonywania i
rozliczania, a co za tym idzie udziału uczestnika w projekcie.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia realizacji w/w projektu, a także do
upływy terminów określonych w przepisach odrębnych, w tym dotyczących
archiwizowania dokumentacji projektowej.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. I wobec powyższego uczestnik projektu oświadcza, że zgłaszając swój udział w
projekcie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
przedstawionych przeze niego dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji
zadania publicznego przez Fundację i na zasadach wyżej określonych oraz zgodnie z
:RODO; ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
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Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024); wszelkich innych obowiązujących
przepisów prawa w tym z obowiązujących w Fundacji regulacji w szczególności
Polityki Bezpieczeństwa, Polityki Prywatności Serwisów Informatycznych, z którymi
się zapoznałem i akceptuję ich treść.
11. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu realizacji projektu. Zbierane i
przetwarzane dane w zakresie uczestników projektu
- uczniów: Imię i nazwisko, klasa.
- nauczycieli (opiekunów warsztatów) imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy.
-osób dorosłych: imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy
12. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie
zasady zawarte w Regulaminie.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować
będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej
zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.09.2020 r.
16. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do udziału w Warsztatach
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Formularz zgłoszeniowy do udziału w Warsztatach w ramach zadania
publicznego „Chrońmy nasze Sądeckie pszczoły II”
Zgłaszam chęć udziału w warsztatach w Pasiece w m. Piątkowa
Imię nazwisko zgłaszającego grupę
el. Kontaktowy
Adres mailowy
Nazwa grupy (np. dzieci z przedszkola /
dzieci z koła przyrodniczego/ klub seniorów
itp./
Liczba uczestników grupy

………………...........................................................................……………
(miejscowość i data)

(podpis osoby zgłaszającej)
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