
Regulamin warsztatów Dojrzały Smak Przygody w 2022 r. 

1. Organizatorem  warsztatów terenowych  w  ramach  cyklu Dojrzały Smak Przygody jest Pomorski 

Zespół Parków Krajobrazowych (ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk), sekcja zespołu - Centrum 

Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk. 

2. W  warsztatach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Cykl warsztatów Dojrzały Smak 

Przygody dedykowany jest seniorom. 

3. Udział w warsztatach nie wymaga zapisów. 

4. Warsztaty dla osób w nich uczestniczących są bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu 

na miejsce spotkania oraz powrotu i ewentualnych biletów wstępu. 

5. Warsztaty   odbywają   się   w   miejscach   wskazanych   przez   Organizatora   pod przewodnictwem 

wyznaczonych przez Organizatora przewodników. 

6. Uczestnicy  warsztatów  są  zobowiązani  do  stosowania  się  do  wskazówek  i  poleceń 

przedstawiciela Organizatora uczestniczącego w warsztacie oraz przewodnika wyznaczonego przez 

Organizatora. 

7. Przewodnicy  oraz  osoby  uczestniczące  w  warsztacie  zobowiązani  są  do  przestrzegania 

aktualnych obostrzeń sanitarnych, ogłaszanych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-

zasady-i-ograniczenia.  

8. W  przypadku  niezastosowania  się  do  zasad  wskazanych  w  pkt  6-7  niniejszego Regulaminu,  

Organizator  może  odmówić  Uczestnikowi/Uczestniczce  udziału/dalszego udziału w warsztacie. 

9. W  warsztatach  mogą  brać  udział  jedynie  osoby nieobjęte kwarantanną, nie przebywające pod 

nadzorem epidemiologicznym, bez  jakichkolwiek  objawów wskazujących  na  chorobę  zakaźną,  takich  

jak  duszność,  stan  podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 37-38 °C), objawy przeziębieniowe, 

gorączka, kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie. 

10. Z uwagi  na  charakter  epidemii  COVID-19  niezależnie  od  zastosowania  zasad dotyczących  

przeciwdziałania  rozprzestrzeniania  się  wirusa  SARS-CoV-2 w  oparciu  o wytyczne   Głównego   

Inspektora   Sanitarnego   istnieje   ryzyko   zakażenia   się koronawirusem. 

11. Uczestnicy poszczególnych warsztatów są zobowiązani do sprawdzenia przed wyprawą czy w związku 

ze zmianą sytuacji epidemiologicznej, zmianą rozkładu jazdy środków komunikacji publicznej lub 

z innego powodu nie nastąpiła zmiana w programie danego warsztatu. Ewentualne komunikaty 

o zmianach będą publikowane na stronie internetowej CIEE www.ciee-gda.pl. 

12. Organizator zaleca ubranie się w strój terenowy, dobrą ocenę swoich możliwości względem stopnia 

trudności trasy oraz zaopatrzenie się w odpowiednie bilety komunikacji. 

13. Regulamin może ulec zmianie. 

KLAUZULA INFORMACYJNA – WYCIECZKI 

 
Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim 
celu, i jakim sposobem, jest  Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4 A, 
76-200 Słupsk, tel. (59) 8429829, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl  
 
Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się 
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pomorskieparki.pl  
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Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa wizerunku jest promocja PZPK.  

 
Podstawa przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, którą wyraziliście poprzez wyraźne 
działanie potwierdzające, przyzwalające tj. uczestnictwo w wycieczce.  
 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat 
od zakończenia imprezy, w której Państwo uczestniczyliście.  
 

Odbiorcy danych 
Państwa dane osobowe w postaci zarejestrowanego wizerunku mogą zostać upublicznione w lokalnych mediach 
i na naszej stronie internetowej i na naszej stronie serwisu Facebook.  
 

Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, ograniczenia 
ich przetwarzani oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl).  Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją 
wycofania się ze zgody będzie brak możliwości dalszego przetwarzania przez nas tych danych. Nie będzie 
możliwości usunięcia wizerunku z materiałów – zdjęć, po ich upublicznieniu.  
 

Informacja o wymogu podania danych 

Wycieczka ma charakter publiczny a jej przebieg będzie  fotografowany i rejestrowany. Biorąc w niej udział 

wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wizerunku i jego upublicznienie na naszej stronie internetowej 

i profilu na portalu społecznościowym. 
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