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Regulamin  

„Zabawy Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2018” 

§ 1 

Organizatorzy zabawy 

Organizatorem wydarzenia pt. „Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2018” zwanego dalej 

Zabawą jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, zwane dalej LGD.  

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

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

2. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego. 

 

§ 2 

 Partnerzy Zabawy 

 

1. Podmioty zaangażowane w organizację Wydarzeń: 

a) Koło Gospodyń Wiejskich w Zagaciu, Natalia Dudzik - „Gotuj się do gotowania” 

b) Akademia Tradycji, Bożena i Edward Gielarowscy - „Wiklinowe przeplatanki, 

kosze, łuki, wianki” 

c) Andrzej Ożóg - „Życie pszczół, węza, ul”  

d) Warsztaty i Animacje Ciotki Klotki Anna Stach – „Dworskie podchody z duchami” 

e) Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych, Janusz 

Stefaniak – „Witraże jak malowane” 

f) Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach, Marian Mikołajewicz - „Lejce w dłoń  

i na koń!” 

 

§ 3 

Cele Zabawy 

 

Celem wydarzenia jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gmin powiatu krakowskiego 

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

W szczególności wpłynie na: 

1. wzrost poziomu integracji i lokalnej identyfikacji z obszarem w oparciu  

o zasoby historyczne i kulturowe obszaru. 

2. 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: 
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a) odebraniu i uzupełnieniu broszury informacyjnej zwanej dalej „Mapą Odkrywcy 

Skarbów Blisko Krakowa”, 

b) wzięciu udziału w wybranych warsztatach tematycznych, zebraniu naklejek  

i umieszczeniu ich w wyznaczonych miejscach na „Mapie 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 2018, zwanej dalej Stroną 

www. 

3. Aktualności dotyczące przebiegu zabawy będą także zamieszczane na portalu 

www.facebook.com/bliskokrakowa 

4. Udział w zabawie jest bezpłatny.  

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

przedział wiekowy to 5-12 lat. 

6. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zabawie pod 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 „Mapę Odkrywcy Skarbów 

Blisko Krakowa”, 

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 siedziba 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.  

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. 
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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 wykorzystanie fotografii zawierających wizerunek Uczestnika  

i/lub jego rodziców/opiekunów, 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 oraz portalach społecznościowych.    

 

§ 6 

 „Mapa Odkrywcy Skarbów Blisko Krakowa”, 
 

1. „Mapa 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. „Mapa Odkrywcy Skarbów Blisko Krakowa zostanie przekazana niepełnoletnim 

uczestnikom w dniu Wydarzenia, przed rozpoczęciem warsztatów.  

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

Odkrywcy Skarbów Blisko Krakowa”. 

 

§ 7 

 Wydarzenia 

 

1. Wydarzenia mają formę warsztatów.  

2. Wydarzenia organizowane są we współpracy z partnerami wymienionymi w § 2 ust. 1 

Regulaminu.  

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

ograniczona.  

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

i adresy poszczególnych warsztatów zostaną podane na Stronie www  

i portalu facebook.com/bliskokrakowa. 

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, 

bądź dostarczonego do biura Stowarzyszenia Blisko Krakowa (ul. Szkolna 4, 32-052 

Radziszów).  
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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 na „Mapie 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. Każdy Uczestnik Zabawy, który weźmie udział w Wydarzeniu, otrzyma upominek.  

2. Upominki będą wydawane po zakończeniu każdego warsztatu. 

 

§ 9 

 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 2018” 

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

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

4. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie opublikowana na stronie 

www.skarby.bliskokrakowa.pl. 

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

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