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REGULAMIN WYDARZENIA 

AKADEMIA ZIEMII PSZCZYŃSKIEJ 

 

1. Organizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”  

z siedzibą w Pszczynie przy ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna, zwane dalej Organizatorem. 

2. Wydarzenie „Akademia Ziemi Pszczyńskiej” skierowane jest do dzieci w przedziale wiekowym od 

7 do 12 lat zamieszkujących obszar objęty działaniem Organizatora, tj. gminy: Ornontowice, 

Orzesze, Pawłowice, Wyry, Bojszowy, Bieruń, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Suszec, 

Pszczyna (bez miasta Pszczyna). 

3. Celem wydarzenia jest: aktywizacja młodych mieszkańców obszaru, stworzenie kompleksowej 

oferty zajęć pozalekcyjnych mających na celu przybliżenie dzieciom zamieszkującym tereny 

wiejskie, gdzie dostęp do atrakcyjnych i nowocześnie prowadzonych form zajęć pozalekcyjnych jest 

ograniczony lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego, niematerialnego, przyrodniczego), 

poszerzenia wiedzy przedmiotowej oraz podniesienia kompetencji miękkich ze szczególnym 

uwzględnieniem kompetencji przyszłości.  

Działaniom Akademii przyświeca idea Hodding'a Carter'a „Są dwie trwałe rzeczy, które 

możemy dać w spadku naszym dzieciom: pierwsza to korzenie, druga to skrzydła”.  

 

4. Wydarzenie składa się z czterech części – wykładu inauguracyjnego oraz trzech zajęć edukacyjnych. 

5. Na CAŁE wydarzenie przewidziany jest limit 60 uczestników w przedziale wiekowym 7-12 lat,  

z podziałem na dwie grupy wiekowe w przypadku zajęć edukacyjnych – pierwsza grupa 7-9 lat oraz 

druga grupa 10-12 lat.  Zgłaszając udział w wydarzeniu uczestnicy zgłaszają się na WSZYSTKIE 

zajęcia organizowane w ramach wydarzenia. Na każdą z trzech miejscowości przewidziany jest limit 

20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. W razie wolnych miejsc na planowane zajęcia, możliwe jest dopuszczenie uczestników  

w starszym wieku. Zgłoszenia te będą brane pod uwagę w drugiej kolejności (po zweryfikowaniu 

zgłoszeń uczestników w przedziale wiekowym 7-12 lat). 

7. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zamieszkiwanie na terenie działania Stowarzyszenia 

LGD „Ziemia Pszczyńska”, tj. gminy: Ornontowice, Orzesze, Pawłowice, Wyry, Bojszowy, Bieruń, 

Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Suszec, Pszczyna (bez miasta Pszczyna). 

8. Udział w wydarzeniu wyrażony jest poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w wydarzeniu WRAZ 

ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w wydarzeniu (zał. 1 do niniejszego 

regulaminu). Zgłoszenia należy przesyłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Biura LGD), 

drogą mailową w formie skanu (decyduje data wpływu na skrzynkę pocztową Organizatora), lub 

osobiście w Biurze LGD „Ziemia Pszczyńska”. Zgłoszenia należy wysyłać lub złożyć na adres 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna 

lub mailem na adres: stowarzyszenie@lgdziemiapszczynska.pl 

mailto:stowarzyszenie@lgdziemiapszczynska.pl
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9. Termin nadsyłania zgłoszeń, o których mowa w pkt. 8 upływa z dniem 17 stycznia 2019 r.  

10. Zgłoszenia niespełniające warunków z pkt. 5, 7 i 8 niniejszego regulaminu lub złożone po terminie 

zostaną odrzucone. 

 

CZĘŚĆ I - Wykład inauguracyjny 

 

11. Wykład rozpocznie Akademię Ziemi Pszczyńskiej, wprowadzając uczestników w tematykę 

wydarzenia.   

12. W wykładzie może wziąć udział 60 dzieci w wieku 7-12 lat, z zastrzeżeniem pkt. 6 regulaminu oraz 

ich opiekunowie.  

13. Wykład inauguracyjny odbędzie się w Pszczynie (Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława 

Chrobrego ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna) w auli na 1 piętrze budynku. Planowany termin spotkania 

– 18 stycznia 2019 r. Wydarzenie rozpocznie  o godz. 16.00. 

14. Podczas wykładu uczestnikom zostaną rozdane indeksy oraz materiały promocyjne związane  

z projektem. 

 

CZĘŚĆ II – Zajęcia edukacyjne w ramach tematu: REGIONALIZM I BUDOWANIE 

TOŻSAMOŚCI 

 

PIERNIKARSTWO 

 

15. Zajęcia w wymiarze dwóch godzin zegarowych będą prowadzone w dwóch przedziałach wiekowych: 

7-9 lat oraz 10-12 lat, w grupach po 10 dzieci w każdym przedziale wiekowym, w trzech 

miejscowościach: Pszczynie w terminie 2 lutego w godz. 10.00-12.00 (I grupa wiekowa)  

i 12.00 – 14.00 (II grupa wiekowa), Ornontowicach w terminie 5 lutego w godz. 16.00 - 18.00  

(I grupa wiekowa)  i 18.00 - 20.00 (II grupa wiekowa)  oraz Bojszowach w terminie 6 lutego  

w godz. 16.00-18.00 (I grupa wiekowa)  oraz 18.00 do 20.00 (II grupa wiekowa).  

16. W ramach zajęć zrealizowane będą warsztaty z zakresu Piernikarstwa - malowanie i zdobienie 

pierników lukrem, metodą koronkową. Warsztat zostanie poprzedzony omówieniem zagadnień 

związanych z kultywowaniem miejscowych tradycji i zwyczajów, historią piernikowania  

i właściwości tego produktu. Uczestnikom zostaną zapewnione wszystkie niezbędne materiały. 

 

CZĘŚĆ III – Zajęcia edukacyjne w ramach tematu: NAUKI PRZYRODNICZE 

 

ZAGADNIENIA CHEMICZNO-FIZYCZNE 

 

17. Zajęcia w wymiarze dwóch godzin zegarowych będą prowadzone w dwóch przedziałach wiekowych: 

7-9 lat oraz 10-12 lat, w grupach po 10 dzieci w każdym przedziale wiekowym, w trzech 

miejscowościach: Ornontowicach w terminie 29 stycznia w godz. 16.00 – 18.00 (I grupa wiekowa)  

i 18.00-20.00 (II grupa wiekowa), Bojszowach w terminie 30 stycznia w godz. 16.00-18.00 (I grupa 

wiekowa) i 18.00 – 20.00 (II grupa wiekowa) oraz Pszczynie w terminie 5 lutego w godz. 16.00 – 

18.00 (I grupa wiekowa) i 18.00 – 20.00 (II grupa wiekowa). 

18. Podczas zajęć przeprowadzane będą eksperymenty, pokazy chemiczne, projekcje, a dzieci, wspólnie 

z prowadzącymi, przygotują i zrealizują projekty doświadczalne. Uczestnikom zostaną zapewnione 

wszystkie niezbędne materiały. 
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CZĘŚĆ IV – Zajęcia edukacyjne w ramach tematu: EKOLOGIA 

 

„ODPADY – NASZ WRÓG CZY PRZYJACIEL?” 

 

19. Zajęcia w wymiarze dwóch godzin zegarowych będą prowadzone w dwóch przedziałach wiekowych: 

7-9 lat oraz 10-12 lat, w grupach po 10 dzieci w każdym przedziale wiekowym, w trzech 

miejscowościach: Pszczynie w terminie 19 stycznia w godz. 10.00 – 12.00 (I grupa wiekowa)  

i 12.00 - 14.00 (II grupa wiekowa),  Ornontowicach w terminie 22 stycznia w godz. 16.00 - 18.00  

(I grupa wiekowa) i 18.00 – 20.00 (II grupa wiekowa) oraz Bojszowach w terminie 23 stycznia  

w godz. 16.00 - 18.00 (I grupa wiekowa) i 18.00 - 20.00 (I grupa wiekowa). 

20. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się jakie odpady najczęściej wytwarzane są w naszych domach, co się 

z nimi dzieje, gdzie i dlaczego akurat tam trafiają, na ile są dla nas niebezpieczne, a także jak mądrze 

zagospodarowane odpady mogą generować duże pieniądze. Uczestnikom zostaną zapewnione 

wszystkie niezbędne materiały. 

 

21. Informujemy, że podczas wydarzenia zostaną wykonane zdjęcia, celem udokumentowania realizacji 

zadania oraz promocji działań podejmowanych przez Organizatora. Materiały mogą zostać 

wykorzystane przez Organizatora w działaniach sprawozdawczych przed instytucjami wdrażającymi 

i rozliczającymi realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także  

w drukowanych przez Organizatora materiałach informacyjnych na stronie internetowej oraz profilu 

facebook Organizatora. 

22. Dokonując zgłoszenia uczestnicy potwierdzają także, iż zaznajomili się z klauzulami informacyjnymi 

dot. Ochrony danych osobowych, które stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu. 

23. Niniejszy regulamin zostaje przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Ziemia Pszczyńska”. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LGD „ZIEMIA PSZCZYŃSKA” 
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Załącznik nr 1  

                             

FORMULARZ   ZGŁOSZENIOWY 

 
do udziału w wydarzeniu „Akademia Ziemi Pszczyńskiej” organizowanym przez Stowarzyszenie  

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” w pierwszym kwartale 2019 r. 
  

 
 
 

Imię i nazwisko dziecka 
 

Miejsce zamieszkania 

dziecka* 

 

Tel. kontaktowy do 

rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

E. mail. 

Rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

Rok urodzenia dziecka** 

 

Miejscowość w której 

dziecko weźmie udział  

w zajęciach 

(proszę wpisać: Pszczyna, 

Ornontowice lub 

Bojszowy) 

 

 

*zgodnie z pkt. 2 regulaminu uczestnicy wydarzenia, muszą zamieszkiwać obszar objęty działaniem Organizatora, 

tj. gminy: Ornontowice, Orzesze, Pawłowice, Wyry, Bojszowy, Bieruń, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, 

Suszec, Pszczyna (bez miasta Pszczyna). 
**zgodnie z pkt. 2 regulaminu uczestnikiem wydarzenia mogą być tylko dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 12 lat,  

z zastrzeżeniem pkt. 6 regulaminu.  

 

Wyrażam zgodę*** na udział mojego dziecka/podopiecznego ……………………………………..  

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) w wydarzeniu „Akademia Ziemi Pszczyńskiej” organizowanym przez 

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” z siedzibą w Pszczynie. 

 

***zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest warunkiem koniecznym jego uczestnictwa w wydarzeniu. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem wydarzenia  i  akceptuję jego treść w całości. 

 

 

 

 

……………..………………  
                                                                                                                              Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika wydarzenia 
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Załącznik nr 2 

 

 

KLAUZULE INFORMACYJNE: 

I. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą 

w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na 

adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. I.2;  

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej 

„rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego 

prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu 

realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861). 

II. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Samorząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl lub pisemnie 

na adres korespondencyjny: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

daneosobowe@slaskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. II.2; 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane 

obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane 

nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu 

realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772  

i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861). 

III. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”  

z siedzibą w Pszczynie; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@lgdziemiapszczynska.pl lub 

pisemnie na adres korespondencyjny 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 11; 

mailto:INFO@ARIMR.GOV.PL
mailto:iod@arimr.gov.pl
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3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

iodo@lgdziemiapszczynska.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. III.2; 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane 

obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane 

nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu 

realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. 

UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861); 

IV. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych) 

1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych 

osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe 

na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. 

dostawcom wparcia informatycznego; 

2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji 

zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może 

zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do 

dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres 

przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji; 

3. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

4. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

5. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 w Liście obecności na szkoleniu / 

warsztatach w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności stanowiącej załącznik do wniosku  

o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej 

realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2. 
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