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Regulamin Akademii Zielonego Puszczyka.
1. Celem projektu jest propagowanie zainteresowania przyrodą, budowanie świadomości i odpowiedzialności
przyrodniczej wśród dzieci oraz kształtowanie przyjaznych przyrodzie postaw, a także promowanie powiatu
wielickiego, jako regionu bogatego przyrodniczo, dającego możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu
fauny i flory.
2. Spotkania skierowane są do dzieci w wieku 6-9 lat (klasa 0-3). Spotkania odbywać się będą w CER „Solne
Miasto” w dniach: 26.11 2016 r., 3.12.2016 r., 7.01.2017 r. oraz 14.01.2017 r. Cykl czterech spotkań
zakończony będzie konkursem: „Wielki Test Wiedzy o Ptakach” oraz spotkaniem podsumowującym, na którym
uczestnicy Akademii Zielonego Puszczyka otrzymają Certyfikaty. Warunkiem otrzymania Certyfikatu Zielonego
Puszczyka jest udział w co najmniej 3 spotkaniach.
3. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest wypełnienie formularza zapisów, zapoznanie się, akceptacja
i przestrzeganie Regulaminu Akademii Zielonego Puszczyka, a także uiszczenie opłaty (zakup biletu) w kasach
na siłowni (parter Solnego Miasta) najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem spotkania.
4. Na wszystkie spotkania obowiązują zapisy, poprzez formularz lub e-mail: klewandowska@solnemiast.eu,
(w wiadomości podajemy imię i nazwisko uczestnika/uczestników, rok urodzenia dzieci, numer tel.
kontaktowego).
5. Za rzeczy pozostawione lub zagubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
6. Opiekun prawny dziecka oświadcza, że wiadomym jest dla niego iż Organizator oraz osoby z nim
współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją spotkań w ramach Akademii
Zielonego Puszczyka, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, zdrowotne,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie i po spotkaniu.
7. Opiekun prawny dziecka oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone
przez dziecko szkody innym uczestnikom spotkań i osobom trzecim.
8. Opiekun prawny oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na w pełni bezpieczne uczestnictwo
w spotkaniach i oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora
i współorganizatorów w razie uszkodzeń ciała powstałych w trakcie spotkań.
9. Na spotkania nie zabieramy psów, kotów czy innych zwierząt.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób biorących udział w wydarzeniu tylko
w celach informacyjnych i reklamowych Stowarzyszenia Zielony Puszczyk oraz Solne Miasto Sp z o.o.
11. Opiekun prawny dziecka oświadcza, iż prace plastyczne dzieci, wykonane w trakcie warsztatów Akademii
Zielonego Puszczyka, mogą być wykorzystane w aranżacji wystawy na zakończenie Akademii Zielonego
Puszczyka. Planowane otwarcie wystawy 21 stycznia 2017 r. Wystawa zlokalizowana będzie na patio w CER
„Solne Miasto”. Po zakończeniu wystawy dzieci mogą zabrać swoje prace na własny użytek.
12. Dane osobowe Uczestników wydarzenia są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182). Dane uczestników są
wykorzystywane jedynie w celach związanych z organizacją wydarzenia i nie są udostępniane innym
podmiotom.
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