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REGULAMIN  

WARSZTATÓW TRADYCYJNEGO PLECIONKARSTWA  

REALIZOWANYCH PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ KASZUBY 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach tradycyjnego plecionkarstwa 

realizowanych  przez Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby (LGR Kaszuby), zwanymi dalej „warsztatami”. 

2. Warsztaty realizowane są w ramach projektu pt. „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego”. 

3. Warsztaty będą realizowane w następujacych terminach: 

 

 Godz. 9:00 Godz. 12:00 

12.05.2022 Grupa I Grupa II 

13.05.2022 Grupa III Grupa IV 

16.05.2022 Grupa V Grupa VI 

17.05.2022 Grupa VII Grupa VIII 

23.05.2022 Grupa IX Grupa X 

26.05.2022 Grupa XI Grupa XII 

 

4. Warsztaty zostaną zrealizowane w Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby w Chmielnie.  

5. Dojazd dzieci na warsztaty leży po stronie zgłaszających do udziału w realizacji projektu. 

6. Warsztaty przeznaczone są  dla  grup ok. 15-osobowych.  

7. Warsztaty przeznaczone są dla osób powyżej 10 lat (od klasy IV szkoły podstawowej). Ograniczenia wieku 

przyjęto z uwagi na specyfikę pracy podczas warsztatów i konieczność użycia siły przy wykonywaniu prac.  

8. W ramach projektu zaplanowano 12 warsztatów plecionkarstwa. 

9. W warsztatach mogą brać udział zarówno uczestnicy niepełnoletni (grupy szkolne pod opieką nauczycieli)             

jak i pełnoletni (grupy zorganizowane, grupy zrekrutowane przez LGR Kaszuby). 

10. Udział w warsztatach jest bezpłatny.  

 

Rozdział II 

Zasady rekrutacji uczestników warsztatów 

Etapy wyboru uczestników do Projektu: 

1. Rozpowszechnienie informacji o warsztatach. 

2. Rekrutacja uczestników odbywa się telefonicznie (liczy się kolejność zgłoszeń).  

3. Udział w warsztatach oznacza jednocześnie: 

1) Akceptację niniejszego regulaminu przez pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika, 

2) Wyrażanie zgody przez pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika                        

na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników w związku z realizacją warsztatów przez 

LGR Kaszuby, 

3) Udzielenie przez pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika LGR Kaszuby 

nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań z wizerunkiem 

uczestników warsztatów bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje 
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wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego 

medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez LGR Kaszuby działalnością. 

 

Rozdział III 

Zasady organizacji oraz uczestnictwa w projekcie 

1. Celem warsztatów jest aktywizacja i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozszerzenie oferty 

artystycznej na obszarze LGR Kaszuby. 

2. Warsztaty odbywać się będą w terminach i godzinach ustalonych przez LGR Kaszuby.  

3. Liczba uczestników warszatatów: ok. 15 osób w grupie. Każda grupa uczestników niepełnoletnich (grupa 

szkolna) może wziąć udział w warsztatach pod warunkiem obecności min. 1 opiekuna (nauczyciela) podczas 

trwania warsztatów.  

4. LGR Kaszuby odpowiedzialna będzie zapewnienie osoby do prowadzenia warszatatów                                       

wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów i sprzętu. 

5. LGR Kaszuby nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie trwania warsztatów z winy 

uczestników. 

 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

1. LGR Kaszuby zastrzega sobie prawo: 

1) zmiany niniejszego Regulaminu, 

2) wprowadzania zmian do zakresu i zasad realizacji warsztatów bez podania przyczyny, 

3) publikacji informacji, materiałów i zdjęć z realizacji warsztatów, 

4) decydowania w sprawach nieobjętych regulaminem oraz w sytuacjach spornych.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia podejmuje LGR Kaszuby. 

3. Uczestników zajęć przebywających na terenie siedziby LGR Kaszuby obowiązuje niniejszy Regulamin oraz 

Regulamin Centrum Promocji i Edukacji Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

Zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników projektów  

współfinansowanych z funduszy UE 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwanego dalej 

rozporządzeniem ogólnym), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 

1. administratorem zgromadzonych danych osobowych jest: Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby (adres:                

ul. P. Bukowskiego 2a, 83-333 Chmielno, telefon kontaktowy: 58 684 35 80, 530 530 733, e-mail: 

biuro@lgrkaszuby.pl) 

2. LGR Kaszuby nie zatrudnia Inspektora Ochrony Danych Osobowych  

3. podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego, Ustawa z dnia                   

7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)                      

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

4. celem zbierania danych jest zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników projektów 

współfinansowanych z funduszy UE 

5. dane osobowe przetwarzane przez LGR Kaszuby przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa 

6. dane osobowe będą przekazywane uprawnionym odbiorcom tj. podmiotom zaangażowanym  

w zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników projektów współfinansowanych z funduszy 

UE 

7. osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,                  

do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - do usunięcia 

danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się                         

z naruszeniem przepisów rozporządzenia ogólnego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
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Ponadto w związku z przetwarzaniem zgromadzonych danych osobowych, osoby których dane dotyczą, nie 

podlegają decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, 

o czym stanowi art. 22 rozporządzenia ogólnego. 
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