Regulamin warsztatów prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży
„Słodko bez cukru”
Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w bezpłatnych warsztatów
prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży „Słodko bez cukru” organizowanych przez Lokalną Organizację
Turystyczną Ziemi Mińskiej z siedzibą w Julianowie, Julianów 14, 05-332 Siennica, która jest
jednocześnie wydającym regulamin.
Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży, zdobycie
przez nich umiejętności zastępowania niezdrowych nawyków – nowymi wartościami i tym samym
zwiększenie wiedzy o zdrowiu i wpływie żywienia na samopoczucie i zdrowie.

§1. Kryteria uczestnictwa
1. Warsztaty są przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze szkół z powiatu mińskiego a udział w nich
ma charakter bezpłatny.
2. Ilość grup jest ograniczona. Ilość i liczebność poszczególnych grup warsztatowych określa – po
uzgodnieniu z Prowadzącym – Organizator

§2. Rekrutacja
1. Rekrutacja do udziału w warsztatach prowadzona jest przez stronę internetową Organizatora
www.lotziemiminskiej.pl oraz strony internetowe jego członków w terminie pomiędzy 1 a 20
maja 2021.
2. Zgłoszenie grupy do uczestnictwa w warsztatach następuje mailowo na adres
sekretariat@lotziemiminskiej.pl lub osobiście w siedzibie LOT Ziemi Mińskiej (Julianów 14, 05332 Siennica) w godzinach pracy LOT ZM.
3. Zgłoszenie uczestnictwa grupy mailowo lub osobiście nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem na warsztaty. Kwalifikacja na warsztaty następuje po dostarczeniu do
Organizatora prawidłowo wypełnionych i podpisanych „Deklaracji uczestnictwa dziecka w
warsztatach”
4. Deklaracje należy dostarczyć w ciągu tygodnia od momentu zgłoszenia grupy na warsztaty.
5. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc przewidzianych dla uczestników o
zakwalifikowaniu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń.
6. Uczestnicy informowani są o przyjęciu na warsztaty niezwłocznie od momentu zgłoszenia
7. Organizator prowadzi rezerwową listę grup, którym nie udało się zapisać na warsztaty. Aby
zapisać grupę na warsztaty należy przesłać zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko opiekuna
grupy, telefon kontaktowy oraz adres mailowy do kontaktu, nazwę i adres szkoły, listę osób
zgłaszanych.
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§3. Warsztaty
1. Warsztaty trwają około 90 minut.
2. Warsztaty odbywają się w Mazowieckim Siole Julianówka, Gościńcu Goździejewskim lub innym
miejscu wyznaczonym przez organizatora, na terenie powiatu mińskiego.
3. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego
regulaminu.
4. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika i opiekuna oraz wykorzystania ich wizerunku w celach promocyjnych.
5. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztacie uczestnika, którego zachowanie
zakłóca przebieg warsztatu lub jest w inny sposób niestosowne.
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§4. Odpowiedzialność
Za bezpieczeństwo uczestników przed godziną rozpoczęcia i po godzinie zakończenia
warsztatów odpowiada opiekun.
W czasie warsztatów uczestnicy znajdują się pod opieką Organizatora i prowadzących
warsztaty.
Podczas zajęć wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności i wykonywania
poleceń prowadzących.
Uczestnicy są zobligowani do dbania o powierzone im na czas warsztatów mienie oraz o
czystość miejsca, w którym przebywają.
Za wszelkie szkody wyrządzone podczas warsztatów przez uczestnika odpowiada opiekun
grupy.

§5. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej
w zakładce „Do pobrania”
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
3. Wszystkie spory, które nie będą mogły być rozstrzygnięte pomiędzy stronami w sposób
polubowny, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O każdej zmianie poinformuje
umieszczając regulamin na stronie internetowej.
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Obowiązek informacyjny:
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO”
informuję, że:
Administratorem Państwa danych jest Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej
(adres:
Julianów 14,
05-332
Siennica; tel.: 693241227; e-mail:
sekretariat@lotziemiminskiej.pl)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w „Słodko bez cukru”
– warsztaty prozdrowotne dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, jak
również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust.
1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych oraz usunięte bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane
dotyczą cofnie zgodę.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
b. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
c. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
f. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. W związku z
organizacją „Słodko bez cukru” – warsztaty prozdrowotne dla dzieci i młodzieży dane osobowe
uczestników mogą być przekazane Współorganizatorowi (Starostwo Powiatowe w Mińsku
Mazowieckim)
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