
REGULAMIN WARSZTATÓW 

„O czym  szumi  zio a”ą ł
1. Organizatorem warsztatów „O czym szumią zioła” jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi

Pszczyńskiej. Osoba prowadząca zajęcia jest wskazana przez Organizatora.

2. Warsztaty odbywają się w Pszczyńskim Skansenie – Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej .

3. Warsztaty adresowane są do Uczniów szkół i przedszkoli oraz ich Opiekunów.

4. Odbiorcami  warsztatów  mogą  być  tylko  grupy  szkolne  i  przedszkolne  z  województwa
śląskiego.

5. Każdy  uczestnik  warsztatów  zobowiązany  jest  do  uiszczenia  opłaty   zgodnej  z aktualnie
obowiązującym  cennikiem.  Opłaty  należy  dokonać  w  kasie  Skansenu  na 15  minut  przed
planowanymi zajęciami. 

6. Warsztaty  „O  czym  szumią  zioła”  odbywają  się  w  terminach  i  godzinach  ustalanych
telefonicznie z Pracownikiem Skansenu.

7. Tematyka warsztatów jest ustalana telefonicznie z Pracownikiem Skansenu na etapie zapisów.

8. Czas trwania zajęć 90 minut.

9. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu, w przeciwnym razie Organizator zastrzega
sobie prawo odmowy przeprowadzenia warsztatów.

10. Rezygnacja  z  udziału  w  warsztatach  jest  możliwa  minimum  3  dni  przed  planowanym
terminem warsztatów. 

11. Minimalna liczba uczestników podczas warsztatów wynosi 15 osób. 

12. Maksymalna liczba uczestników podczas warsztatów wynosi 20 osób.

13. Opiekunowie biorą udział w warsztatach bezpłatnie – 1 opiekun na 15 osób.

14. Podczas  ustalania  terminu  zajęć  konieczne jest  podanie  danych  Opiekuna grupy lub innej
Osoby do kontaktu, które zostaną wpisane w formularzu zgłoszeniowym i zgodzie na udział
grupy w warsztatach. Dane obejmują: imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego, adres
email.

15. Na  dzień  przed  planowanym  terminem  warsztatów  Pracownik  Skansenu  potwierdza
telefonicznie  termin  z  Opiekunem  grupy  lub  Osobą  do  kontaktu  wskazanym/wskazaną
w formularzu zgłoszeniowym.

16. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  terminu  warsztatów  lub  ich  odwołania.
W zaistniałej  sytuacji  Organizator  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  powiadomienia
Opiekuna grupy lub Osoby do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie.

17. Uczestnicy  proszeni  są  o  przybycie  na  warsztaty  na  ok.15  minut  przed  ich  planowanym
rozpoczęciem.

18. Opiekun  grupy  jest  zobowiązany  do  udostępnienia  Pracownikowi  Skansenu  listy  osób
uczestniczących w zajęciach, celem przekazania jej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

19. Opiekun grupy przed zajęciami  podaje dane do formularza zgłoszeniowego oraz podpisuje
zgodę na udział grupy w warsztatach „Cztery pory roku w Ogrodzie Prababci”. Konieczne jest
podanie następujących informacji: dane placówki: nazwa, telefon kontaktowy, adres i adres
email  oraz  dane  Opiekuna  grupy  obejmujące  imię,  nazwisko,  adres  email  oraz  telefon
kontaktowy.

20. Opiekun organizuje dojazd grupy na warsztaty i jej powrót we własnym zakresie. Organizator
nie zwraca kosztów przejazdu.



21. Uczestnik warsztatów zakłada wygodny strój, który może ulec zabrudzeniu. 

22. Konieczne jest dostosowanie stroju uczestników do zmiennych warunków atmosferycznych
(kurtki przeciwdeszczowe, parasole, gumowce, okrycia głowy itp.).

23. Organizator i/lub Prowadzący zajęcia ma prawo podjąć decyzję  o udzieleniu Uczestnikom
pierwszej pomocy lekarskiej lub wezwaniu pogotowia ratunkowego.

24. 1. Administratorem danych  osobowych zgodnie  z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych
( DZ.U.  z  2018 r.,  poz.  1000)  oraz  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z  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)(dalej: Rozporządzenie lub RODO) jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej NIP 638 14 96
661 z siedzibą przy ulicy 3 Maja 9 w Pszczynie. Telefon: 32 210 35 65 e-mail: arip@pszczyna.info.pl  

2. Dane osobowe Uczestników warsztatów oraz opiekunów przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu organizacji warsztatów  „O czym szumią zioła”

3.  Osobom,  których  dane  dotyczą,  a  w  przypadku  osób  niepełnoletnich  ich  rodzicom/opiekunom  prawnym,
przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także  prawo  sprzeciwu,  zażądania  zaprzestania  przetwarzania  i  przenoszenia  danych,  jak  również  prawo  do
cofnięcia zgody                 w dowolnym momencie. 

4. W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych) osobom, których dane zostały pozyskane w celu organizacji konkursu przysługuje  prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego,                           tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

5.  Podanie  danych  osobowych   jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  będzie  skutkowała
niedopuszczeniem do uczestnictwa w warsztatach „O czym szumią zioła” w Skansenie .

6.  Dane  udostępnione przez Uczestników Warsztatów i  Opiekunów będą  podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim  w  zakresie   niezbędnym  w  celu  właściwej  organizacji  i  zapewnienia  bezpieczeństwa  Uczestnikom
warsztatów.

7. Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.  

8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9.  Administrator  danych  informuje,  że  serwery  serwisu  Facebook  znajdują  się  między  innymi  w  Stanach
Zjednoczonych  Ameryki,  gdzie  obowiązują  inne  przepisy  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych,  które  w
szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane mogą zostać przetransferowane przez
serwis  Facebook na te serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych  z  działalnością
serwisu.                                                                                                                                                 

10.  Dane osobowe zgromadzone w zgodach na udział  w zajęciach  oraz utrwalony i  upubliczniony na stronie
internetowej oraz Facebooku wizerunek oraz imię nazwisko uczestnika będą przechowywane do czasu istnienia
strony internetowej lub do  cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

Dyrektor Skansenu 

Dominika Gonciarz

https://www.google.pl/search?q=agencja+rozwoju+i+promocji+ziemi+pszczy%C5%84skiej+sp.+z+o.o.+pszczyna+telefon&ludocid=10473765814480193477&sa=X&ved=2ahUKEwiDpePjnc_cAhWjDZoKHdlwBGIQ6BMwD3oECAYQGQ&biw=1350&bih=596

