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Regulamin  

„Zabawy Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2020” 

 

§ 1. 

Organizatorzy zabawy 

1. Organizatorem wydarzenia pt. „Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2020” zwanego 

dalej „Zabawą” jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa z siedzibą w 

Radziszowie, adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów, wpisane do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317450, zwane dalej „LGD”.  

2. Osobą odpowiedzialną za koordynację działań związanych z organizacją Zabawy jest: 

Małgorzata Ożóg tel. 12 256-02-31, 723-543-257, e-mail: skarby@bliskokrakowa.pl.  

3. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego. 

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Zabawy jest 

LGD. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia 

przez uczestnika do Zabawy. Osobom udostępniającym dane przysługuje w szczególności 

prawo dostępu do tych danych, ich zmiany oraz usunięcia. Szczegółowe zapisy dotyczące 

przetwarzania danych znajdują się w § 10 Regulaminu. 

 

§ 2. 

 Partnerzy Zabawy 

Podmioty zaangażowane w organizację Wydarzeń: 

a) Koło Gospodyń Wiejskich „Kryspinianki” - „Maczanka Krakowska na Kukiełce 

Lisieckiej”, 

b) Towarzystwo Pamięci generała Józefa Hallera i Hallerczyków– „Jurczyckie 

spotkanie z historią”, 

c) Towarzystwo Przyjaciół Kamienia – „Wokół amonitu – zasmakuj w tradycji”,  

d) Fundacja FunEdu –„EcoQuest po Dolinie Będkowskiej”, 

e) Koło Gospodyń Wiejskich w Chorowicach - „Dawne smaki Chorowic”, 

f) Muzeum Ślusarstwa w Świątnikach Górnych - „Historia zamknięta w kłódce”, 

 

§ 3. 

Cele Zabawy 

Celem wydarzenia jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gmin powiatu krakowskiego 

oraz osób przyjezdnych w zakresie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.  

Realizacja wydarzenia w szczególności wpłynie na: 

a) wzrost poziomu integracji i lokalnej identyfikacji z obszarem w oparciu  

o zasoby historyczne i kulturowe obszaru, 
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b) wzrost aktywności społecznej i edukacyjnej dzieci i młodzieży obszaru LGD Blisko 

Krakowa w ramach wspólnego poznawania szczególnie cennych kulturowo 

i historycznie miejsc i tradycji. 

 

§ 4. 

Zasady ogólne 

1. Zabawa polega na: 

a) odebraniu i uzupełnieniu broszury informacyjnej zwanej dalej „Zeszytem 

Odkrywcy Skarbów Blisko Krakowa”, 

b) wzięciu udziału w wybranych warsztatach tematycznych, zebraniu naklejek  

i umieszczeniu ich w wyznaczonych miejscach w „Zeszycie Odkrywcy Skarbów 

Blisko Krakowa”.  

2. Szczegółowe informacje dotyczące Zabawy, a w szczególności: 

a) regulamin zabawy, 

b) opis zasad, 

c) opis warsztatów, 

d) formularze zgłoszeniowe do udziału w poszczególnych warsztatach, 

e) informacje bieżące, 

znajdują się na stronie internetowej www.skarby.bliskokrakowa.pl, zakładka: 

Wydarzenia – Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2020, zwanej dalej „Stroną 

www”. 

3. Aktualności dotyczące przebiegu zabawy będą także zamieszczane na portalu 

www.facebook.com/bliskokrakowa oraz portalu instagram.com/skarbybliskokrakowa/ 

4. Udział w zabawie jest bezpłatny.  

5. Zabawa jest skierowana do dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami. Sugerowany 

przedział wiekowy dzieci to 5-12 lat. 

6. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zabawie pod stałą opieką rodzica lub 

pełnoletniego opiekuna.  

 

§ 5.  

Zgłoszenie do udziału w zabawie 

1. Uczestnikiem zabawy jest każda zarejestrowana osoba biorąca udział w Zabawie,  

w szczególności osoba niepełnoletnia (dziecko) posiadająca „Zeszyt Odkrywcy Skarbów 

Blisko Krakowa” oraz jego rodzic/opiekun. 

2. Zgłoszenia do udziału w zabawie należy dokonać w wyznaczonym terminie. Informacje  

o terminach zapisów znajdują się na Stronie www, portalu facebook.com/bliskokrakowa 

i gablocie przed siedzibą LGD Blisko Krakowa.   

3. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie www  

i przesłanie go na adres mailowy: skarby@bliskokrakowa.pl, bądź dostarczenie osobiście 

do biura LGD Blisko Krakowa, ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów.  

4. Zgłoszenia niepełnoletniego uczestnika do udziału w Zabawie dokonuje wyłączenie jego 

rodzic lub opiekun prawny. 

5. W przypadku gdy opiekunem niepełnoletniego uczestnika Zabawy nie jest jego rodzic, 

bądź opiekun prawny, wymagane jest dostarczenie do Organizatora upoważnienia. 

Upoważnienie to powinno zostać wystosowane przez rodzica bądź opiekuna prawnego 

niepełnoletniego uczestnika.  

http://www.skarby.bliskokrakowa.pl/
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6. Każda osoba, która została zgłoszona otrzyma potwierdzenie rejestracji, przesłane drogą 

poczty elektronicznej, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

7. W razie podania błędnego adresu mailowego, Organizator skontaktuje się telefonicznie na 

numer podany w formularzu zgłoszeniowym, w celu weryfikacji danych. 

8. Za błędnie podane dane w formularzu zgłoszeniowym i brak możliwości skontaktowania 

się z osobą zgłaszającą uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

9. Wypełniając formularz zgłoszeniowy na Zabawę rodzic lub opiekun prawny, poprzez 

złożenie podpisu pod stosownymi oświadczeniami: 

a) akceptuje regulamin zabawy; 

b) wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących zabawy; 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez stowarzyszenie Blisko 

Krakowa w okresie trwania Zabawy, tj. od momentu zgłoszenia udziału w Zabawie  

do końca jej trwania; 

d) wyraża zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, wielokrotne wykorzystanie wizerunku 

(fotografii zawierających wizerunek uczestnika tj. dziecka i jego rodzica/opiekuna), 

wykonanych przez Organizatora Zabawy podczas Wydarzeń, do działań związanych 

z promocją Zabawy, w szczególności: publikacji wykonanych fotografii na Stronie 

www, stronie internetowej LGD www.bliskokrakowa.pl, portalach 

społecznościowych oraz innych materiałach promocyjnych.    

 

§ 6. 

 „Zeszyt Odkrywcy Skarbów Blisko Krakowa”, 
1. „Zeszyt Odkrywcy Skarbów Blisko Krakowa” to broszura informacyjna zawierająca treści 

dotyczące dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego gmin: Czernichów, 

Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów. Zawarte w nim informacje 

zawierają zagadki, rebusy, a także dane dotyczące organizowanych Wydarzeń, 

w szczególności: tytuł, miejsce oraz dane organizatorów.  

2. „Zeszyt Odkrywcy Skarbów Blisko Krakowa” zostanie przekazany niepełnoletnim 

uczestnikom w dniu Wydarzenia, przed rozpoczęciem warsztatów.  

3. Każdy niepełnoletni Uczestnik Zabawy może odebrać tylko jeden egzemplarz „Zeszytu 

Odkrywcy Skarbów Blisko Krakowa”. 

 

§ 7. 

 Wydarzenia 

1. Wydarzenia mają formę warsztatów.  

2. Wydarzenia organizowane są we współpracy z partnerami wymienionymi w § 2 

Regulaminu.  

3. Liczba osób mogących wziąć udział w każdym z organizowanych warsztatów jest 

ograniczona.  

4. Każdy warsztat tematyczny odbędzie się w czterech terminach. Opisy, miejsca, terminy 

i adresy poszczególnych warsztatów zostaną podane na Stronie www, portalu 

facebook.com/bliskokrakowa oraz portalu instagram.com/skarbybliskokrakowa/. 

5. Zgłoszenia do udziału w poszczególnych Wydarzeniach będą przyjmowane  

w terminach podanych na stronie www (od niedzieli do środy poprzedzających 

warsztat). Zgłoszenie następuje przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

zamieszczonego na stronie www, oraz wysłanie go na adres skarby@bliskokrakowa.pl, 

http://www.bliskokrakowa.pl/
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bądź dostarczonego do biura Stowarzyszenia Blisko Krakowa (ul. Szkolna 4, 32-052 

Radziszów).  

6. Ze względów organizacyjnych należy zgłosić każdą osobę, która będzie uczestniczyć  

w wydarzeniu, tj. Uczestnik i jego opiekun/owie. 

7. Fakt zakwalifikowania się na listę uczestników zostanie potwierdzony drogą mailową  

lub telefonicznie. 

8. Każdy uczestnik ma prawo wziąć udział w nie więcej niż czterech Wydarzeniach. 

9. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu na miejsce wydarzenia. 

10. Udział w Wydarzeniu zostanie potwierdzony poprzez naklejenie naklejki 

w przeznaczonym do tego miejscu w „Zeszycie Odkrywcy Skarbów Blisko Krakowa” przez 

pracownika LGD, albo osobę do tego wyznaczoną. 

11. Za udział w warsztacie Uczestnik otrzyma pamiątkowy upominek. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności:  

a) w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń,  

b) w przypadku zdarzeń losowych, których nie można było przewidzieć 

i im zapobiec,  

c) w przypadku pogody, która uniemożliwia właściwe przeprowadzenie 

Wydarzenia. 

 

§ 8. 

 Upominki i Nagrody 

1. Każde dziecko będące uczestnikiem Zabawy, które weźmie udział w Wydarzeniu, otrzyma 

upominek. LGD nie przewiduje upominków dla rodziców i opiekunów.  

2. Upominki będą wydawane po zakończeniu każdego warsztatu. 

 

§ 9. 

Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 

1. Organizatorzy zobowiązują się do przestrzeganie wszystkich przepisów i wytycznych 

związanych z obostrzeniami wywołanymi pandemią COVID-19 wydanych przez 

uprawnione do tego organy, w szczególności do zachowania norm dystansu społecznego 

i używania niezbędnych środków ochrony osobistej. 

2. Wszystkie osoby biorące udział w przygotowaniu i realizacji wydarzeń zostaną 

zobowiązane przez LGD do zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi i przepisami 

związanymi z obostrzeniami wywołanymi pandemią COVID-19 wydanymi przez 

uprawnione do tego organy, a także do ich bezwzględnego przestrzegania. 

3. Organizatorzy zapewniają dla uczestników środki do dezynfekcji rąk. 

4. Uczestnicy są zobowiązani do noszenia własnych maseczek oraz rękawiczek 

jednorazowych podczas trwania warsztatów. 

5. Uczestnik nie jest uprawniony do uczestniczenia w wydarzeniu jeżeli: 

a) jest objęty kwarantanną lub izolacją, 

b) zaobserwował u siebie objawy choroby zakaźnej, 

c) miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, 

zakażoną lub chorą na COVID-19. 

6. Jeżeli uczestnik zaobserwuje u siebie niepokojące objawy, to powinien niezwłocznie 

opuścić warsztaty.   
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7. W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad uczestnictwa w warsztatach 

wynikających z niniejszego paragrafu, Organizatorzy są uprawnieni do upomnienia 

uczestnika, a w wypadu niedostosowania się do w/w zasad również do poproszenia 

o opuszczenie wydarzenia. 

 

§ 10. 

Dane osobowe 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Blisko Krakowa 

z siedzibą w Radziszowie, adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów, który prowadzi 

operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w stowarzyszeniu Blisko Krakowa jest Pan Wojciech Byrski 

(e-mail: bliskokrakowa@inspektor-danych.info). 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów: 

a. przeprowadzenia Zabawy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (zwane dalej 

„RODO”) w tym w celu weryfikacji obecności (Podstawą przetwarzania danych 

jest udzielona przez Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

b. państwa dane osobowe, w tym również wizerunek mogą być przetwarzane 

również dla celów sprawozdawczych w związku z zawartą umową z dnia 1 

czerwca 2020 r. na realizację zadania publicznego pn. „Zabawa Odkrywaj Skarby 

Blisko Krakowa 2020” pomiędzy Stowarzyszeniem Blisko Krakowa a Powiatem 

Krakowskim (Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – 

uzasadniony interes administratora danych). 

c. kontaktowych – przesyłania istotnych informacji dotyczących wydarzenia 

(Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes 

administratora danych jakim jest informowanie uczestników o istotnych 

kwestiach dotyczących wydarzenia – np. przesunięcia godziny wydarzenia ze 

względu na pogodę). 

d. w przypadku udzielenia stosownej zgody w celu publikacji zdjęć na Stronie 

internetowej LGD oraz portalach społecznościowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym zrealizowano wydarzenie (zgodnie z umową z dnia 1 czerwca 

2020 r. na realizację zadania publicznego pn. „Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 

2020” pomiędzy Stowarzyszeniem Blisko Krakowa a Powiatem Krakowskim). W zakresie 

zgody na publikację wizerunku, dane będą przechowywane do czasu odwołanie tejże 

zgody. 

5. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. Dane mogą być udostępnione do Starostwa Powiatowego w Krakowie dla celów 

sprawozdawczych.  Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać 

także podmioty wspierające Blisko Krakowa w zakresie usług oraz infrastruktury IT (w 

szczególności hosting oraz obsługa informatyczna Stowarzyszenia). W przypadku 

udzielenia stosownej zgody, dane mogą być publikowane w miejscach wskazanych 

w klauzuli zgody.  

6. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w Zabawie. 

W przypadku niepodania danych uczestnictwo w Zabawie będzie niemożliwe. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
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a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

b) przenoszenia danych, 

c) wniesienia sprzeciwu,  

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

8. W momencie usunięcia danych uczestnik traci możliwość dalszego uczestnictwa 

w Zabawie. 

9. Administrator nie podejmuje decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych. 

 

§ 11. 

 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin zabawy dostępny jest w siedzibie LGD oraz na stronie 

www.skarby.bliskokrakowa.pl, w zakładce WYDARZENIA, w polu „Zabawa Odkrywaj 

Skarby Blisko Krakowa 2020”. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Zarząd LGD. 

3. LGD nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników wykorzystywane w trakcie 

warsztatów oraz pozostawione w miejscu ich przeprowadzenia.  

4. Uczestnicy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie wydarzenia obowiązani są 

zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, 

w szczególności  przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń 

przedstawicieli LGD, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

5. Pełną odpowiedzialność za dzieci uczestniczące w warsztatach ponoszą ich rodzice lub 

opiekunowie. 

6. Za szkody wyrządzone celowo lub nieprzestrzeganie Regulaminu lub poleceń obsługi 

warsztatów, odpowiedzialność ponoszą uczestnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich 

ich opiekunowie prawni. 

7. LGD zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach Regulaminu. 

8. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie opublikowana na stronie 

www.skarby.bliskokrakowa.pl. 

9. Wszelkie informacje dotyczące Zabawy dostępne są w biurze LGD oraz na 

www.skarby.bliskokrakowa.pl,  www.facebook.com/bliskokrakowa lub 

www.instagram.com/skarbybliskokrakowa/. 

10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu cywilnego.  

http://www.skarby.bliskokrakowa.pl/
http://www.skarby.bliskokrakowa.pl/
http://www.skarby.bliskokrakowa.pl/
http://www.facebook.com/bliskokrakowa
http://www.instagram.com/skarbybliskokrakowa/

