
 
 

                                            

 

REGULAMIN   
 

Eko zajęć 

 

Organizowanych przez 

Powiat Pilski  

w ramach projektu  

Eko – edukacja w powiecie pilskim – etap II 

 

a realizowany przez 

Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile 
 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Eko zajęciach dla dzieci klas I – IV Szkoły 

Podstawowej. 

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestnika zajęć.  

3. W zajęciach mogą brać udział  II grupy uczniów po 10 osób, uczących się poprzez zajęcia 

teoretyczne i warsztatowe – pracujących zamiennie na poszczególnych stacjach Punktu Edukacji – 

Ekologicznej w okresach wzrostu i wegetacji roślin, w okresie przejściowym zajęcia w salach 

z wykorzystaniem komputerów i aplikacji.  

4. Udział w zajęciach jest bezpłatny.  

 

§ 2.  

ORGANIZATORZY  

Organizatorem projektu jest Powiat Pilski w ramach projektu Eko – edukacja w powiecie pilskim – 

etap II, a za realizację  odpowiada Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile.   

 

§ 3.  

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA  

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską 

z  europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 



 
 

                                            

§ 4.  

     UCZESTNICY ZAJĘĆ  

W zajęciach mogą brać udział dzieci klas I – IV Szkoły Podstawowej, których rodzice wypełnią 

i przekażą do sekretariatu MDK „ISKRA” kartę zgłoszenia uczestnictwa, stanowiącą załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu, zgodę na wykorzystanie wizerunku  załącznik nr 2.      

            § 5. 

TERMINY REALIZACJI ZAJĘĆ EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZYCH  

Zajęcia odbędą się w terminie 15.03.2023 r. do 30 czerwca 2023 r. 

  

            § 6. 

   MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZYCH  

Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” i stacje Punktu Edukacji – Ekologicznej MDK. 

 

            § 7. 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA NADZÓR I ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ  

 ZE STRONY MDK „ISKRA” 

Osoba do kontaktu z ramienia MDK „ISKRA” – p. Ariana Latzke i p. Barbara Rudniewska e-mail: 

biuro@mdk.pila.pl lub tel. 67 212 69 70.  

 

             § 8. 

PROCES REKRUTACJI  

1. Warunkiem uczestnictwa w Eko zajęciach jest złożenie w sekretariacie MDK „ISKRA” w formie 

papierowej, wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej z załącznikami.  

2. Sekretariat MDK „ISKRA” znajduje się pod adresem: ul. Okrzei 9, 64-920 Piła.  

3. Formularz Karty zgłoszenia jest dostępny w sekretariacie MDK „ISKRA” oraz na stronie 

 internetowej https://mdk.pila.pl/ 

4. Ilość miejsc jest ograniczona. 

5. Termin składania Kart zgłoszenia upływa w dniu 10.03.2023 r. do godz.15.00.  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu zapisów i składania kart w przypadku 

wcześniejszego wyczerpania ilości miejsc przed datą wskazaną  w pkt. 5.    

 

         § 9. 

       ZASADY REKRUTACJI  

1. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i ciągły z zastrzeżeniem § 8 pkt 6. i rozpocznie się 

z chwilą publikacji ogłoszenia o zajęciach na stronie https://mdk.pila.pl/eko-edukacja-ii/  

 i wszystkich Partnerów projektu oraz z chwilą rozpowszechnienia informacji na plakatach.  

https://mdk.pila.pl/eko-edukacja-ii/


 
 

                                            

2. Kompletne i poprawne Karty zgłoszeniowe wprowadzane będą wg daty ich wpływu do rejestru 

utworzonego dla potrzeb Eko zajęć. Na tej podstawie będzie tworzona lista uczestników.  

3. Za moment zakwalifikowania się na Eko zajęcia przyjmuje się datę przyjęcia podpisanej i złożonej 

Karty zgłoszeniowej w sekretariacie MDK „ISKRA”.  

 

§ 10.  

                 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZYCH  

1. Zajęcia przeznaczone są dla osób chcących poznać lub rozwijających wiedzę ekologiczno – 

przyrodniczą; 

2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do: 

- regularnego udziału w zajęciach; 

- chęci poznania zasad ekologicznych, zdobycia i poszerzenia wiedzy przyrodniczej; 

- tworzenia prac z materiałów udostępnionych przez organizatora; 

- brania udziału w procesie twórczym, którego efektem będzie hodowla roślin i wystawa prac 

przyrodniczych; 

- udziału w wydarzeniach promujących projekt przez Powiat Pilski; 

 

§ 11.  

  

PROGRAM  ZAJĘĆ EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZYCH 

  

1. Głównym zadaniem projektu jest realizacja programów „Zioła wokół nas”, „Wiszące ogrody” . 

2. Celem ww. zadań jest: 

 a) zachęcanie dzieci uczących się, poprzez zajęcia teoretyczne i warsztatowe, do obserwacji roślin 

      w okresach wzrostu zasad i wegetacji; 

    - zajęcia warsztatowe odbywać się będą na przyrodniczej ścieżce edukacyjnej, na patio,                 

        w oranżerii oraz przy wiszących ogrodach; 

    - w okresie przejściowym zajęcia odbywać się będą w salach z wykorzystaniem komputerów                  

      i aplikacji; 

 b) pozyskanie wiedzy i umiejętności zasad obserwacji owadów i ptaków; 

 c) opracowanie dekalogu zachowań młodego obserwatora – przyrodnika; 

 d) poznawanie życia owadów, ptaków w środowisku miejskim; 

 e) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem treści i tablic demonstracyjnych (owady, ptaki, rośliny) 

 f) ugruntowanie wiedzy uczniów w zakresie fauny i flory w środowisku miejskim i około        

    miejskim; 

 g) nauka przygotowania rozsadnika oraz umiejętności zakładania ogrodów zielnych; 



 
 

                                            

 h) poznanie użytkowych roślin zielnych, ich wymagań oraz zastosowania w gospodarstwie  

     domowym; 

 i) nauka zbierania, suszenia i przechowywania zebranych ziół; 

 j) przygotowywanie ekologicznych opakowań do przechowywania ziół; 

 k) poznanie zasad przygotowywania naparów i wywarów ziołowych – umiejętność poszukiwania   

informacji w Internecie;  

 l) prowadzenie kącika ekologicznego (gry, quizy o tematyce przyrodniczo – ekologicznej);  

 ł) poznawanie procesów zachodzących podczas biodegradacji martwych roślin; 

 m) przygotowanie ogrodu ziołowego do zimowej wegetacji w oranżerii; 

  

§ 12.  

    

REZYGNACJA 

  

1. Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z warsztatów bez ponoszenia odpowiedzialności w przypadku 

gdy:  

 - rezygnacja zgłoszona została do sekretariatu MDK „ISKRA” do 7 dni przed  terminem     

   zajęć  – bez podania przyczyny,  

 - rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub losowymi.  

  

§ 13.  

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

1. Organizator zastrzega sobie zmiany Regulaminu, bądź wprowadzania dodatkowych postanowień, 

które wymagają zachowania formy pisemnej. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny 

będzie w sekretariacie MDK „ISKRA” oraz na stronie internetowej www.mdk.pila.pl  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu, które nie zostaną rozwiązane w wyniku 

negocjacji między stronami, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. W sprawach 

nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, 

w tym przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

http://www.mdk.pila.pl/
http://www.mdk.pila.pl/
http://www.mdk.pila.pl/


 
 

                                            

Załącznik nr 1  

do Regulaminu Eko zajęć 

  
 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  

   

Dane teleadresowe  

  

Imię i nazwisko uczestnika     

Adres     

Nr telefonu     

   

  

Oświadczenia:  

 W związku z zadeklarowaniem uczestnictwa w Eko zajęciach wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  

  

1.   Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszego przedsięwzięcia oraz 

w związku z realizacją projektu Eko – edukacja w powiecie pilskim – etap II  

2.   Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu realizacji niniejszego projektu.  

3.  Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości  uczestniczenia w niniejszym przedsięwzięciu. 

4.   Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

   

Zobowiązuję się do udziału w Eko zajęciach zgodnie z przekazanym programem, a także do przestrzegania 

Regulaminu, z którym się zapoznałem/am i akceptuję jego treść.  

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku w materiałach 

promocyjnych związanych  z realizacją projektu Eko – edukacja w powiecie pilskim – etap II , w tym i na 

poniższych stronach internetowych. 

 

  

  

                                                                                 …………………………………………………    

Data /Podpis rodzica/ opiekuna   

 

 

 

 

 



 
 

                                            

Załącznik nr 2 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

1.Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia 

i nazwiska oraz wizerunku, utrwalonego na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii) przez 

Administratora Danych Osobowych, Starostwo Powiatowe w Pile reprezentowane przez Starostę 

z siedzibą przy alei  Niepodległości 33/35, 64-920 Piła oraz Powiat Pilski z siedzibą przy alei  

Niepodległości 33/35, 64-920 Piła w związku z realizacją materiałów promocyjnych Powiatowego 

Centrum Edukacji Ekologicznej przy Projekcie „Eko-Edukacja w powiecie pilskim – etap II ”. 

 

2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

 

3. Mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 

towarzyszącym komentarzem. 

 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie (w tym na stronie Administratora powiat.pila.pl ) oraz portalach społecznościowych 

Facebook (Facebook Powiat Pilski -Starostwo Powiatowe, Eligiusz Komarowski-Starosta Pilski), 

Twitter  oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.  

 

5. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub 

naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje, także zgodę na bezpłatną publikację 

wizerunku, w myśl art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

7. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, , w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania, dobrowolności wyrażenia zgody, a także prawa do wycofania zgody w każdym 

czasie. 

 

……………………………………………….                     ……..…………………………………….

     

miejscowość data    CZYTELNY PODPIS (imię i nazwisko) 

 

 

 

 
* W przypadku zgody osoby poniżej 18 roku życia, oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej rodzica lub 

opiekuna prawnego.   

 

 

 



 
 

                                            

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust 1 i 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratora Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pile reprezentowane przez Starostę 

z siedzibą przy alei  Niepodległości 33/35, 64-920 Piła oraz Powiat Pilski z siedzibą przy alei  

Niepodległości 33/35, 64-920 Piła. 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres iod@powiat.pila.pl., telefonicznie: 67 210-93-83, pisemnie 

na adres aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła.   

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz cele przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją materiałów promocyjnych Powiatowego Centrum 

Edukacji Ekologicznej przy Projekcie „Eko-Edukacja w powiecie pilskim – etap II” i umieszczenia tych 

materiałów  na stronie internetowej Powiatu Pilskiego oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter 

oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów).  

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane 

osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej. 

b) w związku z publikacją w mediach wizerunku, dostęp do tych danych będzie powszechny;  

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3 lub cofnięcia 

zgody na wykorzystanie wizerunku. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: 

dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, przenoszenia danych, ograniczenia 

przetwarzania, usunięcia danych. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, 

powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, 

z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych 

osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie powoduje żadnych 

negatywnych skutków.  

9. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane.  

 

 

mailto:iod@powiat.pila.pl

