Regulamin Festiwalu Ekologicznego pn. „Ochrona płazów, ochrona gatunków. Edycja
2022”
1.

Festiwal realizowany jest w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację
przyrodniczo-ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie „Las Piwnicki” w ramach konkursu
RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla osi priorytetowej 4- Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona
Przyrody.

2.

Realizatorem Festiwalu jest Agencja Reklamowa Gall s.c. Przemysław Zasuwa, Leszek Milewski, ul. Szosa
Chełmińska 50, 87-100 Toruń, NIP: 879-10-08-248, REGON 870289290, reprezentowana przez wspólników
Przemysława Zasuwę i Leszka Milewskiego, działający na zlecenie Stowarzyszenia „Tilia”.

3.

Festiwal ma charakter otwarty.

4.

Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej województwo kujawsko-pomorskiego.

5.

Celem festiwalu jest ochrona bioróżnorodności i walorów krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego
poprzez edukację ekologiczno-przyrodniczą.

6.

Festiwal odbywać się będzie na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce; w plenerze na polanie dolnej w Osadzie Leśnej
Barbarka i w przylegający do niej lesie.

7.

Festiwal realizowany będzie przez 3 następujące po sobie dni w terminie 5 - 7 kwietnia 2022 r. w godzinach
9.30-15.00. Każdego dnia Festiwal rozgrywany będzie w dwóch turach: 9.30 – 12.00 oraz 12.30-15.00.

8.

Każdego dnia w festiwalu weźmie udział ok. 450 osób, po ok. 225 uczniów w jednej turze.

9.

Festiwal zorganizowany zostanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi organizacji wydarzeń i
warsztatów w takcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Główny
Inspektorat Sanitarny. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do przestrzegania wytycznych i stosowania się do
zasad, których celem jest zminimalizowanie ryzyka zarażenia SARS-CoV-2. W wydarzeniu nie mogą brać udział
osobny chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w izolacji lub kwarantannie, z objawami
wskazującymi na przeziębienie lub manifestujące objawy ze strony składu oddechowego.

10. W przypadku wstąpienia w naszym kraju nieprzewidzialnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenia
wydarzenia, na które realizator nie ma wpływu, Reklamowa Gall s.c zastrzega sobie prawo odwołania Festiwalu.
11. Na Festiwal przygotowanych zostanie 10 stanowisk warsztatowych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy i
środków dydaktycznych, przewodników plansz, gier terenowych. Na stanowisku uczestnicy będą pracować ok
20 minut.
12. Każde stanowisko wyposażone będzie w stoły i ławki oraz daszek zabezpieczający przed deszczem.
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13. Każda grupa uczestnicząca w Festiwalu odwiedzi w sposób zorganizowany, zgodnie z indywidualnym
harmonogramem, 6 stanowisk. Realizator zapewnia dystans pomiędzy grupami i to, że grupy na stanowiskach
nie będą się ze sobą mieszać.
14. Prowadzący warsztaty posiadać będą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do realizacji w/w zajęć. Personel
zatrudniony do obsługi Festiwalu i prowadzenia warsztatów będzie ubrany w strój umożliwiający z daleka jego
identyfikację.
15. Wszystkie realizowane zajęcia dostosowane będą merytorycznie oraz metodycznie do wieku uczestników
Festiwalu.
16. W czasie Festiwalu każdy z uczestników otrzyma drobny poczęstunek: wodę (0,5 l) oraz jabłko i drożdżówkę.
17. Za aktywny udział uczniów w warsztatach dla każdej grupy liczącej ok 25 osób przygotowana zostanie nagroda
niespodzianka.
18. Realizator zapewni uczestnikom punkt z pomocą medyczną oraz sanitariaty.
19. Uczestnictwo w Festiwalu jest bezpłatne.
20. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest nadesłanie przez opiekuna grupy deklaracji udziału. Udział grupy w
festiwalu zostanie pisemnie potwierdzony drogą mailową. Zasady rekrutacji uczestników określa odrębny
Regulamin rekrutacji uczestników na Festiwal Ekologiczny pn. „Ochrona płazów ochrona gatunków 2022”
21. Organizator zapewnia uczestnikom opłatę za dojazd na Festiwal w obie strony tj. z miejsca zbiórki np. szkoły do
Osady leśnej na Barbarkę i z powrotem - dla grup liczących 20-25 uczniów w wysokości do 250 zł brutto, a dla
grup liczących ok. 50-55 uczniów do 500 zł brutto. Dofinasowanie realizowane będzie na podstawie faktury
przelewowej dostarczonej Realizatorowi przez przewoźnika w danym dniu Festiwalu.
22. W przypadku wystąpienia nieprzewidzialnych okoliczności grupa, która wcześniej zakwalifikowana została do
udział w Festiwalu może zrezygnować z udziału bez ponoszenia kosztów do dnia 31 marca 2022r. W przypadku
rezygnacji pomiędzy 1 a 7 kwietnia 2022 r. placówka oświatowa, do której uczęszczają uczniowie zobowiązana
będzie do wpłacenia na konto realizatora kwoty 400 zł w związku z poniesionymi kosztami organizacyjnymi.
23. Regulamin stanowi podstawę Festiwalu i określa prawa i obowiązki realizatora oraz jego uczestników.
24. Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883 osoba składająca
deklarację udziału wyraża zgodę na przetwarzanie wymienionych danych osobowych podanych w deklaracji,
niezbędnych do realizacji Festiwalu. Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Tilia” z siedzibą przy ul.

Przysieckiej 13 w Toruniu, NIP 956 16 96 274, KRS 0000028517. Dostęp do wglądu danych będzie
miał Realizator Festiwalu.

Dane osobowe będą przetwarzane także w celu

przeprowadzenia

sprawozdawczości, rozliczania działań projektu. Stowarzyszenie „Tilia” może być zobowiązane do
przekazania (udostępnienia miejsca przechowywania) Danych do organów takich jak fundusze krajowe
finansujące projekty i programy Stowarzyszenia „Tilia”, jeżeli okaże się to konieczne zgodnie z
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regulacjami, umowami dotyczącymi programów i projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie
„Tilia”. Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia
jak najlepszej ochrony Danych.
25. W czasie Festiwalu będą robione zdjęcia, które potwierdzą jego realizację i przeprowadzanie warsztatów zgodnie
z projektem. Zdjęcia z Festiwalu dołączone zostaną do dokumentacji projektowej, zamieszczone na stronach
internetowych oraz mediach społecznościowych Stowarzyszenia „Tilia” oraz Szkoły Leśnej na Barbarce. Udział
w Festiwalu jest jednoznaczny z wyrazem zgody na przetwarzanie danych w postaci zdjęć.
26. Przystąpienie do Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Rekrutacji
uczestników na Festiwal pn. „Ochrona płazów ochrona gatunków 2021” oraz informacji RODO.
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