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REGULAMIN PROJEKTU SKRZYDLACI PRZYJACIELE 

(„Regulamin”)  
 
 
Ogólne warunki uczestnictwa w warsztatach Skrzydlaci Przyjaciele („Warsztaty”) 
 
 

§ 1 Organizator 
 
1. Warsztaty są organizowane przez Fundację Puk Puk, z siedzibą przy ul. Wiślanej 15; 
43-225 w Woli (zwany dalej „Organizator”) w ramach konkursu grantowego “Fundusz 
Naturalnej Energii”, szczegółowo opisanego na stronie internetowej 
http://fundacjapukpuk.pl/projekty/skrzydlaciprzyjaciele/ finansowanego z programu 
grantowego "Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, a partnerem - Fundacja Nasza Ziemia. 
 
2. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji warsztatów jest: 
Aleksandra Kołodziejek, Prezes Fundacji Puk Puk 
tel. 665 620 002, e-mail: a.kolodziejek@fundacjapukpuk.pl 
oraz 
Magdalena Michna-Czyrwik, Wiceprezes Fundacji Puk Puk 
tel. 501 484 155, m.czyrwik@fundacjapukpuk.pl 
 

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa  
 

1. Warsztaty adresowane są do dzieci w wieku 8-12 lat. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu 
przez opiekunów uczestników Warsztatów oraz podpisanie “Zgody na udział dziecka w 
projekcie” - do pobrania ze strony internetowej projektu lub uzyskania w formie drukowanej 
podczas pierwszych zajęć realizowanych w ramach Warsztatów.  
3. Rodzice/opiekunowie, zainteresowani wzięciem przez ich dzieci udziału w Warsztatach, 
powinni wysłać do Organizatora wiadomość e-mail na adres: biuro@fundacjapukpuk.pl 
zawierającą informacje nt imienia, nazwiska oraz wieku zgłaszanego do projektu dziecka lub 
zarezerwować miejsce telefonicznie, dzwoniąc pod numer:  665 620 002.  

4. Rekrutacja prowadzona jest  19.02.2018-19.03.2018 r. przez Organizatora Warsztatów w 
trybie ciągłym. O pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń, 
chyba że opis warsztatu wskazuje na inne kryterium. Po wyczerpaniu limitu dostępnych 
miejsc, Organizator o tym fakcie poinformuje niezwłocznie zgłaszającego za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.  
5. Zakwalifikowanie na warsztaty potwierdzane jest telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.  
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§ 3 Warunki uczestnictwa w Warsztatach 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest dostarczenie podpisanej “Zgody na udział 
dziecka w projekcie” (do pobrania ze strony internetowej projektu lub uzyskania w formie 
drukowanej podczas pierwszych zajęć realizowanych w ramach Warsztatów.) 
2. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.  
3. Warsztaty w ramach projektu “Skrzydlaci Przyjaciele” realizowane będą w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli (43-225) przy ul. Pszczyńskiej 110.  
Fundacja Puk Puk zapewnia animatorów oraz sprzęt niezbędny do odbycia Warsztatów. 
Organizator warsztatów zapewnia ich realizację w sali spełniającej odpowiednie standardy 
dla zajęć warsztatowych. Uczestnikom warsztatów zapewnione zostaną materiały niezbędne 
do uczestnictwa w zajęciach. 
4. Zajęcia przewidziane są dla grupy 20 osób dzieci  w wieku 8-12 lat.  
6. Warsztaty będą odbywać się zgodnie z harmonogramem przedstawionym na stronie 
internetowej: http://fundacjapukpuk.pl/projekty/skrzydlaciprzyjaciele/ 
Zajęcia prowadzą profesjonalni animatorzy oraz opiekun wydelegowany przez Organizatora. 
7. Celem Warsztatów organizowanych w ramach projektu “Skrzydlaci Przyjaciele” jest 
rozwijanie wśród uczestników potrzeby kontaktu z przyrodą oraz uwrażliwienie na jej piękno; 
rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych: umożliwienie bezpośredniego kontaktu z 
zagrożonymi gatunkami i siedliskami; rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska 
naturalnego i samodzielnego wnioskowania; 
8. W trakcie zajęć, uczestnicy podlegają opiece prowadzącego. Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za dojazd na zajęcia i powrót uczestników do szkoły lub domu. Dla 
bezpieczeństwa uczestników, rodzice lub opiekunowie proszeni są o podanie osób 
uprawnionych do odbioru uczestnika z Warsztatów, ich danych personalnych oraz numerów 
telefonu.  
9.  Organizator warsztatów nie zapewnia dojazdu na miejsce warsztatów lub zwrotu jego 
kosztów, a także noclegów lub zwrotu ich kosztów. 
10. Podpisując zgodę na udział dziecka w projekcie rodzic/opiekun zobowiązuje się 
dopilnować obecności dziecka na zajęciach, ewentualnie poinformować o zdarzeniach 
losowych uniemożliwiających udział dziecka w konkretnym spotkaniu/spotkaniach. 
11.  Zakwalifikowani Uczestnicy są zobowiązani do obecności na zajęciach oraz podpisania 
listy obecności w każdym dniu cyklu warsztatowego.  
12. Każdemu Uczestnikowi, który ukończył warsztaty, co poświadczone jest jego podpisem 
na liście, po jego ukończeniu przysługuje imienny certyfikat. 
13. Rodzic/opiekun zapisując dziecko do projektu ma obowiązek poinformować o 
ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych u dziecka (alergie, specjalne potrzeby, 
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choroba lokomocyjna, wegetarianizm) o których by wiedział na dzień przystąpienia do 
projektu. W razie braku informacji, organizator nie odpowiada za pogorszenie stanu zdrowia 
uczestnika. 
14. Rodzice/opiekunowie uczestników, po odbytym Warsztacie, zobowiązują się do 
wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Warsztatu, przedstawionej im przez 
Organizatora po jego zakończeniu. 
15. Wstęp na Warsztaty jest równoznaczny z udzieleniem przez rodziców lub opiekunów 
uczestników nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie 
innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów uczestników Warsztatów 
dla celów promocyjnych Organizatora lub Warsztatów. Uczestnikom Warsztatów nie 
przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.  
 
 

§ 4 Postanowienia końcowe 
 
 1. Wysyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy rodzice lub opiekunowie uczestników 
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych w zbiorze danych o 
uczestnikach Warsztatów przez Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą przy ul. 
Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), w celu przeprowadzenia 
Warsztatów. Organizator informuje, że rodzice lub opiekunowie uczestników mają prawo 
wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich, dobrowolnie podanych danych 
osobowych. 
2. Wysyłając formularz zgłoszeniowy do wzięcia udziału w Warsztatach i biorąc w nich udział 
rodzice lub opiekunowie uczestników podporządkowuje się postanowieniom niniejszego 
Regulaminu i akceptują je.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Warsztatów, a także do ich 
odwołania. Rodzice lub opiekunowie zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach co 
najmniej 3 dni przed terminem planowanego Warsztatu, chyba, że powodem odwołania 
Warsztatu są nieprzewidziane zdarzenia losowe.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
z tytułu strat poniesionych po stronie Uczestnika i Opiekuna wywołanych odwołaniem 
Warsztatów. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. 
Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej: 
http://fundacjapukpuk.pl/projekty/skrzydlaciprzyjaciele/ 
5. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Warsztatów można uzyskać kontaktując się z 
Organizatorem pod numerem wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu. 
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