
 

 

 
 

REGULAMIN 
 

wycieczki krajoznawczej na Mierzeję Helską i do „Fokarium” w Helu 

dla obywateli z Ukrainy przebywających w powiecie puckim. 

 
1. Organizatorem wycieczki krajoznawczej jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, 

oddział Nadmorski Park Krajobrazowy – Błękitna Szkoła we Władysławowie 

2. Wycieczka odbędzie się 2 lipca (sobota) o godzinie 10.00. Miejsce zbiórki:  Błękitna Szkoła we 

Władysławowie ul. Merkleina 1. 

3. Udział w wycieczce jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu w miejsce  

rozpoczęcia wycieczki.  
4. Uczestnictwo w wycieczce możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu. Osoby, które chcą 

wziąć w nich udział proszone są o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: 

bsk@pomorskieparki.pl do 27 czerwca do godziny 15.00. W zgłoszeniu należy podać następujące dane: 

imię, nazwisko i numer telefonu. O przyjęciu zgłoszenia organizator informuje mailowo lub 

telefonicznie. W przypadku rezygnacji z udziału prosimy o pilny kontakt.  
5. Liczba osób jest ograniczona do 40 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. W wycieczce krajoznawczej mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz małoletnie, będące pod opieką 

osoby pełnoletniej (opiekuna prawnego) – rekomendowany wiek: powyżej 7 lat 
 
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników, zgubione bądź zniszczone podczas 

wycieczki.  
8. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do stosowania się do wskazówek i poleceń Organizatora i/lub 

przewodnika wyznaczonego przez Organizatora. W przypadku zakłócenia ładu i porządku przez 

uczestnika organizator ma prawo odmówić mu dalszego w nim udziału.  
9. Organizator nie odpowiada za wypadki losowe podczas wycieczki. Uczestnicy biorą w nich udział na 

własne ryzyko i odpowiedzialność. 

10. Podczas wycieczki będą wykonywane zdjęcia, jednakże zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych art.81 ust.2 pk.t2 (Dz.U.2018.0.1191). Zgłoszenie udziału w 

jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu. Regulamin może ulec 

zmianie. 
 

11. Ochrona danych osobowych: 
 

Podanie imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail podczas zapisu na wycieczkę krajoznawczą 

jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia w niej udziału. Zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

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. 

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.  
6. 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). 
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