
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN WARSZTATÓW Z ROBOTYKI 
w ramach projektu „ Lego  robotyka”  

 

 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Gorce-Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem 34-450 ul. Rynek 32 

2. Warsztaty obejmują 16 godzin lekcyjnych (warsztatowych) dla ok. 40 uczniów 
w wieku od 6 do 9 lat, realizowanych w okresie od stycznia do maja 2019r.  

3. Warsztaty prowadzone będą przez wolontariuszy  

4. Warsztaty prowadzone będą w oparciu o klocki Dash & Dot.  

5. Warsztaty odbywać się będą w formie zajęć pozalekcyjnych według 
harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

6. Warsztaty odbywać się będą zgodnie z niniejszym regulaminem oraz 
przepisami prawa polskiego.  

7. Warsztaty są organizowane w ramach realizacji projektu, który                
sfinansowano ze środków Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”. 

 

§2 

ADRESACI WARSZTATÓW 

 

Adresatami warsztatów są głównie dzieci w wieku 6 - 9 lat uczęszczające do Szkół 
Podstawowych z obszaru działania LGD „Gorce – Pieniny” tj. Gmina Czorsztyn, 
Gmina Krościenko nad Dunajcem, Gmina Ochotnica Dolna. 

 

§3 
ZASADY UCZESTNICTWA 

 
1. Warunkiem przystąpienia dziecka do warsztatów jest poprawne wypełnienie i 

dostarczenie do biura LGD „Gorce – Pieniny” formularza zgłoszeniowego 
(stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) ora zgodny na 
przetwarzanie danych osobowych (stanowiącej załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu) 

2.  Liczba miejsc w warsztatach ograniczona tj. 40 dzieci 

3. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.  



 
 

4. Zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa w warsztatach z 
robotyki.  

5. Uczestnik zajęć jest zobowiązany przestrzegać regulaminów porządkowych, 
przepisów BHP, przepisów obowiązujących na świetlicy lub e szkole oraz 
stosować się do poleceń osób prowadzących zajęcia i innych upoważnionych 
osób. 

 

§ 4 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w zakresie 
związanym z uczestnictwem w warsztatach. W przypadku niepodania danych 
nie będzie możliwe przyjęcie zgłoszenia na warsztaty. 

2. Opiekuni, którzy  podali dane osobowe Uczestników, przysługuje prawo 
dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. 

3. Opiekunowie, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
warsztatów danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celu 
niezbędnym do realizacji, monitoringu, ewaluacji, rozliczenia i promocji 
projektu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania 

i przekazywania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla potrzeb realizacji i 

sprawozdawczych projektu „Lego robotyka”. 

5. Opiekun na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2015r., poz. 932) wyraża zgodę na 
nieodpłatne rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Gorce – Pieniny” wizerunku dziecka, w celu promowania działań 
związanych z realizacją Inicjatywy poprzez upowszechnianie zdjęć, 
materiałów filmowych, zarejestrowanych podczas realizacji warsztatów, w 
Internecie, prasie i telewizji, a także folderach i albumach promocyjny. 

 

§5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania zdjęć uczestników 

warsztatów w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych. 
2. Poprzez przystąpienie do udziału w warsztatach rodzice / prawni opiekunowie 

oraz uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie  
3. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, rozstrzyga Organizator.  

 
§6 

KONTAKT 
Dodatkowe informacje udziela Koordynator projektu – Jolanta Kałafut  (pod numerem 
telefonu: 789304706) lub adresem e-mail: biuro@leadregorec-pieniny.pl   

mailto:biuro@leadregorec-pieniny.pl

