
Załącznik do Zarządzenia 
nr 3/2023 

Dyrektora PZPK 
z dnia 09.02.2023 r. 

 

Regulamin rezerwacji turnusów edukacyjnych 
w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym  

Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – 

Błękitna Szkoła we Władysławowie 

na rok 2023 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się rezerwacja 
turnusów edukacyjnych w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Pomorskiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych – Błękitna Szkoła we Władysławowie 
(zwanym dalej BS we Władysławowie) w 2023 roku. 

1.2. Turnusy edukacyjne są przeznaczone dla zorganizowanych grup dzieci  
i młodzieży ze szkół z województwa pomorskiego. 

 

2. Cele turnusów edukacyjnych w BS we Władysławowie: 

2.1. Realizacja edukacji ekologicznej. 

2.2. Podnoszenie świadomości ekologicznej. 

2.3. Poszerzanie wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego. 

2.4. Zainteresowanie sprawami środowiska naturalnego. 

2.5. Zmiana nawyków na proekologiczne. 

 

3. Uczestnicy turnusów w BS we Władysławowie: 

3.1. Na turnusy edukacyjne przyjmowane są zorganizowane grupy dzieci  
i młodzieży od 3-ej klasy szkoły podstawowej. 

3.2. Wielkość grupy na turnusie edukacyjnym może liczyć od 20 do 36 uczestników. 
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4. Warunki rezerwacji turnusów w BS we Władysławowie: 

4.1. Etap I – rezerwacja terminów odbywa się w okresie od 10.02.2023 r. do 
24.02.2023 r. poprzez złożenie formularza rezerwacyjnego dostępnego na 
stronie internetowej BS we Władysławowie. Skan wypełnionego i podpisanego 
formularza należy przesłać na adres mailowy BS we Władysławowie  
tj. bsk@pomorskieparki.pl. 

4.2. Etap II – po zakwalifikowaniu rezerwacji turnusu należy 1 miesiąc przed 
przyjazdem przesłać na ww. adres mailowy kartę zgłoszenia oraz podpisany 
regulamin pobytu – dokumenty do pobrania ze strony internetowej BS we 
Władysławowie. 

4.3. W każdym roku, w BS we Władysławowie, szkoła może otrzymać tylko jeden 
turnus.  

 

5. Kwalifikacja rezerwacji turnusów w BS we Władysławowie: 

5.1. Kwalifikacji rezerwacji turnusu dokonuje 3-osobowa komisja składająca się  
z pracownika BS we Władysławowie, pracownika Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego i pracownika Biura Pomorskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych. 

5.2. Kwalifikacja rezerwacji turnusu przeprowadzona jest w terminie 14 dni od daty 
upływu terminu wskazanego w pkt 4.1. 

5.3. Z prac komisji sporządzony zostaje protokół. Załącznikiem do protokołu jest 
lista szkół, zakwalifikowanych do udziału w turnusach wraz z przyznanym 
terminem. Protokół jest przechowywany w BS we Władysławowie przez okres 
3 lat.  

5.4. Zakwalifikowane grupy szkolne niezwłocznie otrzymają informację  
o przydzielonym terminie za pośrednictwem e-maila – na wskazany  
w formularzu rezerwacyjnym adres.  

5.5. Warunkiem zatwierdzenia terminu turnusu jest potwierdzenie przyjazdu 
przesłane na adres mailowy BS we Władysławowie w ciągu 7 dni roboczych 
od dnia otrzymania informacji o przyznanym terminie turnusu.  

5.6. W przypadku większej liczby podań niż możliwych do zarezerwowania 
turnusów – pozostałe grupy szkolne zostaną wpisane na listę rezerwową,  
o czym zostaną niezwłocznie poinformowane za pośrednictwem e-maila na 
wskazany w formularzu rezerwacyjnym adres.  

5.7. W przypadku mniejszej liczby podań niż możliwych do zarezerwowania 
turnusów – wolne terminy będzie można rezerwować telefonicznie. Informacja 
o wolnych terminach zostanie opublikowana na stronie internetowej BS we 
Władysławowie. Przy przydzielaniu wolnych terminów będzie obowiązywała 
kolejność zgłoszeń.  

mailto:bsk@pomorskieparki.pl
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5.8. W przypadku braku potwierdzenia przyjazdu w terminie określonym w pkt 5.5. 
turnus ten zostanie przydzielony szkole z listy rezerwowej wg kolejności na tej 
liście lub w przypadku opisanym w pkt 5.7. rozdysponowany zostanie zgodnie 
z zasadą określoną w tym punkcie. 

 

6. Kryteria kwalifikacji i punktacje decydujące o sposobie przeprowadzenia 
kwalifikacji: 

6.1. Przedmiotowa szkoła po raz pierwszy bierze udział w turnusie edukacyjnym  
w BS we Władysławowie (6 pkt).  

6.2. Szkoła nie brała udziału w turnusie edukacyjnym w BS we Władysławowie  
w okresie ostatnich 3 lat (3 pkt). 

6.3. Cel przyjazdu (opis własny), który będzie oceniany (1÷3 pkt) pod kątem 
realizacji m.in. zagadnień: 

6.3.1. Podnoszenie świadomości ekologicznej, 

6.3.2. Poszerzanie wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego, 

6.3.3. Zainteresowanie sprawami środowiska naturalnego, 

6.3.4. Zmiana nawyków na proekologiczne, 

6.3.5. Zapoznanie z ideą zrównoważonego rozwoju, 

6.3.6. Zdobywanie nowych umiejętności. 

6.4. Udział szkoły w projektach proekologicznych/warsztatach/konkursach (1÷5 pkt 
– za każdy udział w projekcie/warsztacie/konkursie 1 pkt, maksymalnie 5 pkt 
za udział w pięciu i więcej projektach, w ciągu ostatnich 3 lat). 

6.5. Długość pobytu: turnus 3-dniowy (1 pkt), 5-dniowy (2 pkt). 

6.6. Sposób zagospodarowania czasu (opis własny) podczas zajęć własnych (1÷3 
pkt), który będzie oceniany na podstawie zaplanowania zajęć polegających 
m.in. na: 

6.6.1. Zwiedzaniu okolicy, w tym korzystania z atrakcji turystycznych, 

6.6.2. Organizacji gier i zabaw, 

6.6.3. Realizacji ogólnych zajęć edukacyjnych, 

6.6.4. Realizacji zajęć przyrodniczych (np. utrwalanie materiału szkolnego  
z przedmiotów przyrodniczych),  

6.6.5. Praktycznych zajęciach ekologicznych (np. segregacja odpadów, 
sposoby oszczędzania wody itp.). 
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7. Finansowanie turnusów 

7.1. Pobyt w BS we Władysławowie oraz warsztaty z edukacji ekologicznej są 
finansowane ze środków Województwa Pomorskiego, przy czym:  

7.1.1. Wyżywienie jest realizowane poza obiektem BS we Władysławowie – 
pozostaje w gestii grupy, można skorzystać z niezależnych punktów 
gastronomicznych. Koszty wyżywienia ponoszone są przez uczestników 
turnusu. 

7.1.2. Dojazd do BS we Władysławowie i wszelkie przejazdy grupa szkolna 
organizuje we własnym zakresie. 

7.1.3. Ubezpieczenie uczestników grupa szkolna organizuje we własnym 
zakresie 

 

8. Warunki rezygnacji z turnusów w BS we Władysławowie: 

8.1. O ewentualnej rezygnacji z pobytu należy powiadomić pisemnie najpóźniej  
1 miesiąc przed planowanym przyjazdem.  

8.2. Konsekwencją niepowiadomienia o rezygnacji z turnusu jest rozpatrzenie 
podania z danej szkoły, przy następnym naborze w BS we Władysławowie jako 
ostatniego. 

8.3. W sytuacjach wyższej konieczności, np. z powodu działania siły wyższej,  
a w szczególności z powodu klęsk żywiołowych (powodzie, huragany, pożary 
itp.), epidemii, strajków, zamieszek, żałoby narodowej lub innych okoliczności 
np. udzielenia pomocy humanitarnej – pobyt grupy szkolnej może zostać 
skrócony lub odwołany. 

 

9. Załącznik – Formularz Rezerwacyjny na turnusy kilkudniowe do Błękitnej Szkoły 
we Władysławowie w roku 2023 

 

 

Klauzula RODO: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników turnusu jest Pomorski Zespół 
Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt: 
Błękitna Szkoła we Władysławowie - 531 375 224, 531 368 
104, bsk@pomorskieparki.pl. 

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

mailto:bsk@pomorskieparki.pl


5 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów z edukacji 
ekologicznej oraz w celu przekazywania informacji o przyszłych działaniach 
edukacyjnych. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego 
(art. 6, ust. 1e RODO) w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody oraz zgoda osoby wyrażona w celu przekazywania informacji o przyszłych 
działaniach edukacyjnych. 

5. Dane przetwarzane będą do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. 6 lat 
od zakończenia turnusu a dane przetwarzane na podstawie zgody do wycofania 
się ze zgody. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody i żądania usunięcia danych 
przetwarzanych na podstawie zgody oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji 
turnusu ekologicznego. 

8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane. 

 

 


