REGULAMIN
AKCJI ORGANIZOWANEJ Z OKAZJI DNIA ZIEMI pn.
WIELKIE SPRZĄTANIE BRZEGÓW JEZIOR KASZUBSKICH
REALIZOWANEJ PRZEZ
LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ KASZUBY WE WSPÓŁPRACY
Z KASZUBSKIM PARKIEM KRAJOBRAZOWYM ORAZ POWIATEM KARTUSKIM
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w akcji organizowanej z okazji Dnia Ziemi pt.
„Wielkie sprzątanie brzegów jezior kaszubskich” realizowanej przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby (dalej:
LGR Kaszuby) we współpracy z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym oraz Powiatem Kartuskim.
Akcja realizowana jest w ramach działań aktywizujących lokalne społeczności LGR Kaszuby.
Akcja będzie realizowana w terminie uzgodnionym bezpośrednio ze zgłoszonymi do udziału
w przedsięwzięciu szkołami i rodzicami bądź opiekunami prawnymi uczestników zgłoszonych do udziału
w przedsięwzięciu indywidualnie, w terminie od 18 kwietnia 2016 r. do 22 kwietnia 2016r.
Akcja przeznaczona jest dla grup uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Rozdział II
Zasady rekrutacji uczestników
Etapy wyboru uczestników do udziału w przedsięwzięciu:
1. Rozpowszechnienie informacji o organizowanym przedsięwzięciu wśród szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2. Rekrutacja uczniów/uczestników przedsięwzięcia przez Dyrektorów Szkół bądź indywidualne zgłaszanie
uczestników przez rodziców/opiekunów prawnych:
Zgłaszanie grup uczestników przez szkoły na podstawie:
1) podpisanej karty zgłoszenia wraz z listą uczniów – uczestników przedsięwzięcia , stanowiącej załącznik nr 1
do regulaminu,
Zgłaszanie uczestników indywidualnie na podstawie:
1) podpisanej karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Podpisanie karty zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu przez rodzica/opiekuna zgłaszającego uczestnictwo
indywidualnie lub szkołę oraz wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego oznacza jednocześnie:
1) Wyrażanie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników przedsięwzięcia
w związku z realizacją akcji przez LGR Kaszuby.
2) Udzielenie LGR Kaszuby nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i
nagrań z wizerunkiem uczestników przedsięwzięcia bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda
obejmuje w szczególności wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za
pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez LGR Kaszuby
działalnością.
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Rozdział III
Zasady organizacji oraz uczestnictwa w projekcie
Akcja sprzątania brzegów jezior kaszubskich odbywać się będzie w terminach i godzinach ustalonych wspólnie
przez LGR Kaszuby i zgłoszone do udziału szkoły lub opiekunów prawnych osób zgłoszonych indywidualnie
w terminie od 18 do 22 kwietnia 2016 r.
Akcja sprzątania brzegów jezior kaszubskich odbywać się będzie przy wybranych przez szkołę brzegach jezior.
Do każdej grupy ze szkoły przyporządkowany zostanie, wskazany przez Dyrektora Szkoły, min. 1 opiekun
(nauczyciel), obecny podczas trwania akcji sprzątania brzegów jezior kaszubskich.
LGR Kaszuby odpowiedzialna będzie za przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji oraz
wyposażenia każdego uczestnika w materiały niezbędne do prawidłowego przebiegu przedsięwzięcia tj. rękawice
ochronne i worki na odpady.
Uczestnicy akcji/uczniowie otrzymają drobne gadżety/upominki z tytułu udziału w akcji.
Nagrodą za udział w akcji jest zaproszenie każdej z grup szkolnych do Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby
w Chmielnie na bezpłatne warsztaty plastyczne i/lub pokaz filmu 3D i/lub zajęcia w sali
multimedialnej/interaktywnej LGR Kaszuby.
Termin bezpłatnych zajęć w Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby w Chmielnie zostanie ustalony wraz
z opiekunami (nauczyciele/rodzice) biorącymi udział w przedsięwzięciu, jednak nie później niż do 30.06.52016 r.
Dojazd na zajęcia w Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby w Chmielnie leży po stronie zgłaszających
do udziału w realizacji przedsięwzięcia (szkoła, rodzice).
LGR Kaszuby nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie trwania przedsięwzięcia
z winy uczestników.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
LGR Kaszuby zastrzegają sobie prawo:
1) zmiany niniejszego Regulaminu
2) wprowadzania zmian do zakresu i zasad realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny
3) publikacji informacji, materiałów i zdjęć z realizacji przedsięwzięcia
4) decydowania w sprawach nieobjętych regulaminem oraz w sytuacjach spornych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia podejmuje LGR Kaszuby.
Patronat nad akcją objęła Starosta Kartuski

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA GRUPY DO UDZIAŁU W AKCJI PT.
„WIELKIE SPRZĄTANIE BRZEGÓW JEZIOR KASZUBSKICH”
Nazwa
ulica

szkoły:

………………………………………………………………………………………

miejscowość
kod

………………………………………………..……………………………………………………………………………………
numer

……………………………………………

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

…………………………………………………………

poczta

…………………………………………………………………………

Telefon do szkoły ……………………………………….…………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna grupy* ………………………………………………………………………………
Telefon do opiekuna grupy ………………………………………………, e-mail: ………………………….…………………………
Przewidywana liczba uczniów biorących udział w przedsięwzięciu …………………………………………**
**ZAŁĄCZNIK – LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIU
* osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięciu

1. Zgłaszam chęć uczestnictwa szkoły w akcji pt. „Wielkie sprzątanie brzegów jezior kaszubskich” realizowanej
przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby.
2. Oświadczam, że dane zawarte w karcie zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu oraz załączniku są prawdziwe.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przedsięwzięcia pn. „Wielkie sprzątanie brzegów jezior
kaszubskich” realizowanego przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby i akceptuję wszystkie warunki w nim
zawarte.
............................................................
(miejscowość i data)

…………………..........................................
(podpis Dyrektora Szkoły)

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przedsięwzięcia pn. „Wielkie sprzątanie brzegów jezior
kaszubskich” realizowanego przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby i akceptuję wszystkie warunki w nim
zawarte.
2. Oświadczam, że będę pełnił/a obowiązki opiekuna grupy – uczestników przedsięwzięcia, wskazanych
w załączniku do karty zgłoszenia – lista uczniów biorących udział w przedsięwzięciu.

............................................................
(miejscowość i data)

…………………..........................................
(podpis Nauczyciela / opiekuna grupy)

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIU PT.
„WIELKIE SPRZĄTANIE BRZEGÓW JEZIOR KASZUBSKICH”
Nazwa Szkoły …………………………………………………………………………………………………
Klasa ……………………………
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

………………………………………………………
(podpis Nauczyciela / opiekuna grupy)

……………………………………………………
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

Załącznik nr 2 do Regulaminu

KARTA INDYWIDUALNEGO ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU PT.
„WIELKIE SPRZĄTANIE BRZEGÓW JEZIOR KASZUBSKICH”
IMIĘ

I

ULICA:

NAZWISKO

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

……………………………………………………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ:
KOD:

DZIECKA:

NUMER:

……………………………………………

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

…………………………………………………………

POCZTA:

…………………………………………………………………………

WIEK DZIECKA: ……………………………………….…………………………………………………….…………………………………
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego: ………………………………………………………………………………
Telefon

do

rodzica

/

opiekuna

prawnego:………………………………………………….…………………….….…………

e-mail: …………………………………………………………………………………………..…………….……………………………….…

1. Zgłaszam chęć uczestnictwa dziecka w przedsięwzięciu pn. „Wielkie sprzątanie brzegów jezior kaszubskich”
realizowanym przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby.
2. Oświadczam, że dane zawarte w karcie zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu są prawdziwe.
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu realizacji przedsięwzięcia pt. „Wielkie sprzątanie
brzegów jezior kaszubskich” organizowanego przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby i akceptuję wszystkie
warunki w nim zawarte.

............................................................
(miejscowość i data)

…………………..........................................
(podpis rodzica / opiekuna prawnego)

