
 

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach dotyczących metod gospodarowania zielenią ogrodową w 

celu zwiększenia jej atrakcyjności jako siedliska rozrodczego i żerowiska dla motyli, a także 

zwiększenia zdolności retencyjnych i zmniejszania efektu wyspy ciepła 

§1  Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach, 

organizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (zwany 

w dalszej części Organizatorem lub ZPKWW). 

2. Szkolenia, zwane w dalszej części Regulaminu szkoleniem, są przeznaczone dla właścicieli 

ogrodów, nauczycieli, edukatorów, rolników, przedstawicieli instytucji oraz innych osób 

dorosłych, których decyzje mają lub mogą mieć wpływ na środowisko. 

3. Celem szkoleń jest edukacja, budowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie 

krytycznego myślenia, aby przygotować osoby, których działania mają wpływ na środowisko 

przyrodnicze, do podejmowania świadomych, nieszkodzących przyrodzie decyzji. 

4. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. 

5. Organizacja szkoleń jest jednym z założeń projekt pt.: „Kierunek (zmieniający się) krajobraz: 

szkolenia dla mieszkańców WIelkopolski w celu zwiększenia kompetencji w zakresie interakcji 

pomiędzy adaptacją do zmian klimatu a ochroną bioróżnorodności”, dofinansowanego ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

6. Szkolenie odbywa się w dwóch edycjach. I edycja odbywa się w poniedziałek 18 lipca w 

godzinach 10:00 – 14:00 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. II edycja odbywa się 

we wtorek 19 lipca w godzinach 11:00 – 15:00 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. 

§2  Zgłoszenie na szkolenie 

1. Uczestniczką / uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez przesłanie 

zgłoszenia na adres e-mail: edukacja@zpkww.pl 

2. W zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię, nazwisko, wybrana edycja szkolenia (18.07 

OEP Chalin / 19.07 OEP Ląd) 

3. Ilość miejsc na każde szkolenie nie jest ograniczona. 

4. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

5. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

§3 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenia, które odbywać się będą w 

Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie oraz w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. 

2. W trakcie szkolenia przewiduje się zajęcia w sali na terenie OEP w Chalinie / OEP w Lądzie oraz 

wyjście terenowe na przyległe tereny Sierakowskiego Parku Krajobrazowego / 

Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania odpowiedniej odzieży dostosowanej do 

warunków atmosferycznych (sugeruje się pełne buty oraz długie spodnie) oraz zapewnienia 

sobie ochrony przed owadami. 
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5. Uczestnicy sami zapewniają sobie prowiant oraz wodę. 

6. Organizator informuje, iż podczas realizacji szkolenia będą wykonywane fotografie oraz 

nagrania audiowizualne. Zdjęcia i filmy będą wykorzystane m.in. na potrzeby produkcji filmów 

edukacyjnych. 

7. Uczestnik, przystępując do udziału w szkoleniu, udziela nieodpłatnego, stałego i 
nieograniczonego zezwolenia na wykorzystanie przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17, 62-823 Poznań wizerunku, głosu oraz 
wypowiedzi (łącznie dalej określanych jako „wizerunek”) dla celów promocyjnych, 
statutowych, informacyjnych ZPKWW. Zezwolenie obejmuje wykorzystanie wizerunku i jego 
rozpowszechnianie utrwalone w utworach fotograficznych w postaci zdjęć oraz w utworach 
audiowizualnych w postaci filmów wykonanych podczas trwania szkolenia. Prawa autorskie do 
w/w utworów przysługują ZPKWW i Uczestnik potwierdza, że nie jest w żaden sposób 
uprawniona/y do ich wykorzystywania bez zgody ZPKWW i wprowadzania ich do obrotu. 
Zezwolenie obejmuje wszelkie formy publikacji zdjęć i filmów zawierających wizerunek oraz 
ich powszechnie dostępne upublicznienie, oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych, 
informacyjnych i marketingowych, a także we wszelkich innych formach eksploatacji według 
uznania, w tym w szczególności na zamieszczenie na stronach internetowych, portalach 
społecznościowych, ulotkach, informatorach, w dowolnej formie. Zezwolenie obejmuje także 
zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie 
wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby 
opublikowania we wskazanych celach. Niniejsza zgoda obejmuje dokonywanie zmian w 
fotografiach poprzez kadrowanie i kompozycję oraz różnego rodzaju formy elektronicznego 
przetwarzania obrazu, bez konieczności akceptacji produktu końcowego. Ewentualne 
cofnięcie zgody działa na przyszłość i nie odnosi skutku wstecz oraz nie odnosi skutku do już 
wdrożonych procesów, w których doszło do wykorzystania wizerunku (przez wdrożone 
procesy należy rozumieć takie działania, których przygotowanie lub zainicjowanie 
spowodowało powstanie jakichkolwiek kosztów lub nakładów pracy po stronie 
wykorzystującego wizerunek). Zezwolenie następuje bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych. 

8. Udział uczestników oraz wszelkie działania podejmowane w związku z uczestnictwem w 
szkoleniu, wykonywane są na ryzyko, koszt oraz odpowiedzialność Uczestnika. 

9. ZPKWW nie odpowiada za żadne szkody na osobie czy mieniu oraz nie zapewnia asysty 
medycznej.  

10. ZPKWW nie zapewnia ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków i ich następstw. 
11. Osoba zgłaszająca się do szkolenia oświadcza, iż jest świadoma ryzyka uszkodzenia ciała oraz 

odzieży i mienia, a także przyjmuje do wiadomości, iż sam udział oraz wszelkie działania 
podejmowane w związku z uczestnictwem w szkoleniu, wykonuje na własne ryzyko, koszt oraz 
odpowiedzialność. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostaną 

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.  

13. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia 

na terenie, na którym odbywać się będzie Szkolenie. 

 
§4 Ochrona danych 

[Administrator danych]  
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z 
siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 17. Z Administratorem można kontaktować się wysyłając maila na adres 
zpkww_sekretariat@zpkww.pl lub listownie na adres ul. Piekary 17, 62-823 Poznań. Każda inna forma kontaktu także 
będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się 
z jego treścią. 
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[Cel i podstawa przetwarzania] 
Państwa dane osobowe zbierane są i przetwarzane na potrzeby organizacji szkolenia, rejestracji uczestników oraz 
umożliwienia udziału w szkoleniu, a także przygotowania materiałów edukacyjno-promocyjnych. 
Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych na potrzeby udziału w wydarzeniu 
jest: wyrażenie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z motywem 32, 42, 43; niezbędność do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym tj. art. 6 ust. 1 lit. e w zw. z motywem 45; oraz jako prawnie usprawiedliwiony cel administratora, 
tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 – 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. 
Uczestnik przystępując do udziału w szkoleniu, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podanych danych osobowych wyłącznie w celach związanych 
bezpośrednio ze szkoleniem i jego organizacją. 
Dane podawane są dobrowolnie, jednak niepodanie wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych niezbędnych do 
uczestniczenia w szkoleniu lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości 
uczestnictwa w szkoleniu. 
 
[Prawa które mi przysługują i zasady podawania danych] 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne dla realizacji, wypełnienia i rozliczenia zobowiązań ZPKWW.  
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody. 
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż 
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 
[Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu] 
Podczas przetwarzania danych administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na profilowaniu, które mogłyby 
wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. 
 
[Przechowywanie danych i wycofanie zgody] 
Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż to konieczne do celu przetwarzania, a po jego upływie przez okres 
niezbędny do: 

➢ wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przechowywania przetwarzanych danych, 
➢ dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. 

 
[Odbiorcy danych oraz przekazywanie danych do państw trzecich] 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz podmiotów, którym dane są udostępniane: osoby upoważnione 
przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty 
przetwarzające dane w imieniu Administratora, firmy świadczące usługi archiwizacji danych w tym dokumentów, firmy 
drukujące lub obsługujące korespondencję, kontrahenci świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie 
systemów informatycznych), operatorzy pocztowi, przewoźnicy, organy w zakresie, których ZPKWW wykonuje zadania 
statutowe. 
 
Państwa dane, z uwagi na współpracę i dofinansowania działalności ZPKWW, mogą być również przekazywane i 
przetwarzane przez instytucje finansujące m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne do rozliczenia dofinansowań 
 
Z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się poprzez e-mail zpkww_sekretariat@zpkww.pl. 

 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

2. Szkolenie oraz wyjście terenowe odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych, 

jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku 

wystąpienia intensywnych zjawisk pogodowych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. 

3. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej ZPKWW. 
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4. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w 

Szkoleniu powinna być dokonana w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora w 

okresie nie krótszym niż dwa dni przed planowanym Szkoleniem. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

6. Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 

23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).  

 

 


