
 

 

REGULAMIN 
letnich zajęć realizowanych  

w ramach Półkolonii z Błękitną Szkołą 

 „Przyroda to przygoda” 

 

 

 
 

 

 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem warsztatów jest Błękitna Szkoła we Władysławowie przy Nadmorskim Parku 

Krajobrazowym oddział Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 

 

2. ADRESACI 

Warsztaty są przeznaczone dla grup zorganizowanych w ilości max. 12 osób. Adresatami oferty są 

dzieci i młodzież w wieku szkolnym z województwa pomorskiego. 

 

3. UCZESTNICTWO 

Uczestnictwo w warsztacie możliwe jest po wcześniejszym zapisie telefonicznym lub drogą e-mail. 

Liczba uczestników jest ograniczona - do 12 osób. Osoba zgłaszająca (opiekun grupy) jest zobowiązana 

do przekazania swoich danych, tj. imię i nazwisko i numer telefonu. 

4. UDZIAŁ 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu do siedziby 

Błękitnej Szkoły oraz powrotu. W dzień warsztatów należy dostarczyć wypełnioną kartę potwierdzenia 

udziału w zajęciach.  

 

5. MIEJSCE I CZAS 

Warsztaty rozpoczynają się przy siedzibie Błękitnej Szkoły we Władysławowie, w zależności od 

realizowanej tematyki odbędą się na terenie Błękitnej Szkoły lub w najbliższej okolicy. 

Warsztaty w formie półkolonii będą odbywały się w miesiącu lipcu. Czas trwania warsztatów ok. 3 

godzin. Mogą być realizowane w godzinach między 9.00 a 15.00 (łącznie z ogniskiem). 

 

6. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do stosowania się do wskazówek i poleceń Organizatora. 

 

7. W przypadku niezastosowania się do zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie, Organizator może 

odmówić Uczestnikowi/Uczestniczce udziału/dalszego udziału w warsztacie. 

 

8. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. 

 

9. Zasady realizacji zajęć w czasie stanu epidemii określa poniższy regulamin - załącznik do Zarządzenia 

nr 11/2020 Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z dnia 16 czerwca 2020.  



 

 



 

 

 

 

10. Z uwagi na charakter epidemii COVID-19 niezależnie od zastosowania zasad dotyczących 

przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wytyczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego istnieje ryzyko zakażenia się koronawirusem.  

 

Ochrona danych osobowych: 

Podanie imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego lub adresu e-mail podczas zapisu na warsztat dobrowolne, 

ale jest do wzięcia udziału w wycieczce/spotkaniu edukacyjnym. 

Zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w 

Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt tel. 59 842 98 29, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wycieczki/spotkania edukacyjnego w tym do 

kontaktu w przypadku ewentualnego jej odwołania lub zmiany terminu  oraz do kontaktu z 

uczestnikami w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia kontaktu z osobą zarażoną wirusem 

SARS-CoV-2. 

4. Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e) RODO  tj. realizacja zadania w interesie 

publicznym w związku z zadaniami nałożonymi na administratora ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

o ochronie przyrody oraz art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zakresie danych kontaktowych, których 

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą, lub innej 

osoby fizycznej. 

5. Dane przetwarzane będą przez okres  1 miesiąca po realizacji wycieczki/ spotkania edukacyjnego. 
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6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie instytucjom, realizującym zadania dot. 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania SARS-CoV-2 na mocy obowiązujących przepisów. 

7. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, prawo do ograniczenia 

ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl).  

 

 

W sprawie warsztatów można się kontaktować z Błękitną Szkołą: 

Tel.: 58 674 16 31, kom. 531 375 224 lub 531 368 104 

bsk@pomorskieparki.pl  
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