REGULAMIN WYDARZENIA
VII Rodzinny Piknik Ekologiczny i IV Festyn Przyrodniczy LIFENaturaSlowinskaPL

	Organizator: Słowiński Park Narodowy z siedzibą 

ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino
	Termin: 03 sierpnia 2019 r. / sobota / godz. 10:00 – 14:00
	Miejsce: Parking przy byłej jednostce wojskowej w Czołpinie


Regulamin Rodzinnego Pikniku Ekologicznego oraz Festynu Przyrodniczego zwany dalej Wydarzeniem dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia, będą przebywać na jego terenie
Każda osoba przebywająca na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

	Celem niniejszego Regulaminu jest określenie:
	Zasad organizacyjnych i porządkowych obowiązujących podczas Wydarzenia,
	Obowiązków osób przebywających na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, 
	Zasad korzystania z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie.
	Warunków aktywnego uczestnictwa w Wydarzeniu.
	Zapoznanie z klauzulą informacyjną na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.


Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące podczas Wydarzenia:
Organizatorem Wydarzenia jest Słowiński Park Narodowy.
	Terenem Wydarzenia jest obszar położony na parkingu przy byłej jednostce wojskowej w Czołpinie. 
	Teren Wydarzenia określa załącznik nr 4 Mapka sytuacyjna wydarzenia.
	Zarządzającym rzeczonym terenem jest Słowiński Park Narodowy.
	Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i dobrowolny. Jedyna opłata, jaką ponoszą grupy, to opłata parkingowa za samochód osobowy w wysokości 6,00 zł. Nie pobiera się opłaty za korzystanie z parkingu od stałych mieszkańców Gminy Smołdzino i Gminy Główczyce, posiadających potwierdzenie zameldowania. 
	Szczegółowe zasady uczestnictwa w Wydarzeniu zawierają załączniki: 
nr 1 - Regulamin udziału w VII Rodzinnym Pikniku Ekologicznym
nr 2 - Regulamin udziału w IV Festynie Przyrodniczym LIFENaturaSlowinskaPL. 
	Przedstawiciele Organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie 
z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia.


Obowiązki osób przebywających na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie:
Uczestnicy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora.
	Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń 
i mienia, stanowiących własność Organizatora oraz podmiotów biorących udział w organizacji wydarzenia.
	Uczestnicy zobowiązani są korzystać z udostępnionego sprzętu, urządzeń 
i mienia zgodnie z ich przeznaczeniem.
Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania 
z udostępnionego sprzętu, urządzeń i mienia odpowiadają korzystający, 
a w przypadku osób małoletnich ich opiekunowie.
	Osoby małoletnie uczestniczą w Wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 
	Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać przedstawicielom Organizatora.

Zasady korzystania z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie:
Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie obowiązuje bezwzględny zakaz:
	jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Festynu,
	niszczenia udostępnionego sprzętu, urządzeń i mienia znajdujących się na terenie wydarzenia,
	niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie wydarzenia,
	wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, w tym opakowań szklanych,
	wnoszenia materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków i innych,

wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających,
przebywania osób pod wpływem alkoholu, narkotyków lub pod działaniem innych środków odurzających,
palenia tytoniu,
załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż wyznaczone,
wprowadzania na teren wydarzenia psów lub innych zwierząt nie dotyczy psów asystentów osób niepełnosprawnych,
poruszania się wszelkimi pojazdami mechanicznymi, rowerami itp.,
	zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku 
i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby.

	Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Wydarzenia ze względu 
na załamanie pogody, złe warunki atmosferyczne lub innych sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla Uczestników. Informacja o odwołaniu będzie dostępna na stronie www.slowinskipn.pl, https://www.facebook.com/SlowinskiParkNarodowy" https://www.facebook.com/SlowinskiParkNarodowy oraz https://lifenaturaslowinska.pl/" https://lifenaturaslowinska.pl/ 
	Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników wydarzenia pozostawione na terenie Wydarzenia.
	Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, a w dniu Wydarzenia dodatkowo w PUNKCIE INFORMACYJNYM. 
	Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach organizator będzie informować niezwłocznie na stronach internetowych www.slowinskipn.pl, https://www.facebook.com/SlowinskiParkNarodowy" https://www.facebook.com/SlowinskiParkNarodowy oraz https://lifenaturaslowinska.pl/" https://lifenaturaslowinska.pl/. 
	W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
	Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad Regulaminu, zaleceń przedstawicieli Organizatora lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia.


Załącznik nr 1

REGULAMIN
udziału w VII Rodzinnym Pikniku Ekologicznym


Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się grupy rodzinnej w punkcie rejestracji na terenie jednostki wojskowej w Czołpinie w godz. 10.00-13.00 w dniu Pikniku.
Jedyna opłata, jaką ponoszą grupy rodzinne, to opłata parkingowa za samochód osobowy w wysokości 6,00 zł. Nie pobiera się opłaty za korzystanie z parkingu od stałych mieszkańców Gminy Smołdzino i Gminy Główczyce, posiadających potwierdzenie zameldowania.
W ramach Pikniku grupy rodzinne uczestniczą w konkurencjach sprawdzających przede wszystkim wiedzę przyrodniczą, a także różnorodne umiejętności, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Do zaliczenia kolejnych konkurencji wystarczy wiedza przyrodnicza w stopniu jak najbardziej podstawowym. 
	Podczas rejestracji każda grupa rodzinna otrzyma numer identyfikacyjny, kartę zadań do wykonania, a także mapę rozmieszczenia stanowisk, w których grupy rodzinne będą realizować poszczególne konkurencje oraz losy biorące udział w losowaniu nagród-upominków.
Konkurencje mogą być wykonywane przez grupy rodzinne w dowolnej kolejności, każda konkurencja jest punktowana. 
	Na każdym stanowisku grupa rodzinna otrzyma pakiet zadań lub 1 zadanie do realizacji. Obsługa stanowiska, po prawidłowym wykonaniu przez grupę rodzinną zadań, przydziela odpowiednią liczbę punktów wpisując ją do karty zadań                  w odpowiadające zadaniu miejsce i do specjalnego arkusza punktacji na stanowisku. Liczba punktów w obu przypadkach musi być zgodna.
	Grupa rodzinna na każdym stanowisku po zaliczeniu określonych konkurencji otrzyma potwierdzenie poprzez odcisk pieczątki. 
	Punkty otrzymane na stanowiskach podlegać będą zsumowaniu przez komisję w punkcie rejestracyjnym.
	W trakcie trwania Pikniku odbywać się będą konkursy z nagrodami: dla dzieci i dla dorosłych, a także losowanie drobnych upominków do wyczerpania zapasów.
Na podstawie zdobytych punktów na poszczególnych stanowiskach grupa rodzinna otrzyma zezwolenie uprawniające do wstępu do SPN w 1 wybranym dniu w okresie od 03.08 do 30.09.2019r. 
	W trakcie Pikniku będzie odbywał się również IV Festyn Przyrodniczy LIFENaturaSlowińskaPl, którego regulamin został opracowany oddzielnie. Podczas Pikniku będą odbywały się również warsztaty z okazji Wielkiego Dnia Pszczół. Dla najmłodszych uczestników Pikniku przewidziane są na parkingu gry i zabawy do godz. 14.00. 
	W czasie trwania Pikniku od wszystkich uczestników realizujących zaproponowany program Słowińskiego Parku Narodowego w postaci wykonywania zadań w poszczególnych konkurencjach nie będą pobierane opłaty za wstęp na teren byłej Jednostki Wojskowej w Czołpinie – Obwód Ochronny Smołdziński Las.
	W czasie trwania Pikniku uczestnicy mogą w wyznaczonym i nadzorowanym przez Organizatora miejscu na parkingu korzystać z rozpalonego ogniska, do którego drewno zapewnia Organizator. Uczestnicy sami muszą się zaopatrzyć w kijki do pieczenia kiełbasek, kiełbaski i inne artykuły spożywcze. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom osób nadzorujących. 

SPN przysługuje prawo do odwołania Pikniku w przypadku złych warunków atmosferycznych. Informacja o odwołaniu będzie dostępna na www.slowinskipn.pl https://www.facebook.com/SlowinskiParkNarodowy" https://www.facebook.com/SlowinskiParkNarodowy i https://lifenaturaslowinska.pl/" https://lifenaturaslowinska.pl/.






Załącznik nr 2


REGULAMIN
udziału w IV Festynie Przyrodniczym LIFENaturaSlowinskaPL


	Festyn realizowany jest w ramach projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018 „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I” o akronimie LIFENaturaSlowinskaPL finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego Life+ przez Komisję Europejską oraz NFOŚiGW.

Warunki aktywnego uczestnictwa w Festynie:
	Warunek aktywnego uczestnictwa w Festynie stanowi rejestracja w PUNKCIE INFORMACYJNYM wydarzenia.
PUNKT INFORMACYJNY (Załącznik nr 3 Mapka sytuacyjna wydarzenia).

W wydarzeniu można zarejestrować się jako osoba indywidualna lub grupa osób. Przy czym rejestrowana grupa osób może składać się maksymalnie z 5 osób, w tym minimum 1 osoby dorosłej.
Podczas rejestracji każda osoba lub grupa osób otrzyma:
	numer identyfikacyjny, 

kartę uczestnictwa wraz z aktywnościami do wykonania,
mapkę sytuacyjną wydarzenia wraz z lokalizacją stanowisk z aktywnościami.
	Aktywne uczestnictwo należy rozumieć jako możliwość:
	udziału w konkursach przyrodniczych z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi (lornetki, plecaki, przyrodnicze książki),

udział w aktywnościach przygotowanych na poszczególnych stoiskach,
korzystania ze Strefy Poczęstunek,
	korzystania ze Strefy Multimedialnej,
	W przypadku wygrania nagrody w konkursie przyrodniczym nie można brać udziału w dalszych konkursach.
	Aktywności, o których mowa powyżej mogą być wykonywane w dowolnej kolejności, każda aktywność jest punktowana.
Potwierdzenie wykonania danej aktywności stanowi odcisk dziurkacza ozdobnego. Osoby obsługujące stoiska będę zostawiać ślad dziurkaczem ozdobnym na karcie uczestnictwa po poprawnym wykonaniu aktywności. Wzór dziurkacza jest zarezerwowany dla poszczególnego stoiska.
	Karty uczestnictwa z wykazem wykonanych aktywności należy przedłożyć                   w PUNKCIE INFORMACYJNYM, gdzie w zamian zostanie wręczona drobna nagroda, do wyczerpania zapasów. 













Załącznik nr 3
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słowiński Park Narodowy, 

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Słowińskim Parku Narodowym jest możliwy pod numerem tel. 59 8489110 lub adresem email: iod@slowinskipn.pl" iod@slowinskipn.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z dobrowolnym uczestnictwem w VII Rodzinnym Pikniku Ekologicznym i IV Festynie Przyrodniczym LIFENaturaSlowinskaPL zwane wydarzeniem edukacyjnym, w ramach którego będą przetwarzane dane identyfikacyjne oraz wizerunek dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych,  które są statutowym obowiązkiem działalności administratora, ten obowiązek prawny będzie realizowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.,
	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa, 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji działań statutowych administratora w zakresie działalności edukacyjnej lub do czasu wycofania zgody,
	Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu,
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do przenoszenia danych,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, 
że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
podanie danych osobowych jest dobrowolne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w w/w wydarzeniu.
	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.















Załącznik nr 4
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