
LATO NA PODWÓRKU - REGULAMIN PROJEKTU 2021

I. Informacje ogólne

1. Organizatorem projektu Lato na podwórku (dalej “Projekt”) jest Fundacja Ładne Historie z

siedzibą w Świdnicy (dalej “Organizator”), reprezentowana przez Annę Gerus.

2. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa

Narodowego i Sportu w ramach programu Edukacja Kulturalna 2021, środków Gminy

Miasta Świdnica ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu w ramach

realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i

Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2021 rok oraz środków Komisji Europejskiej w

Polsce.

3. Koordynatorką projektu jest Kalina Żaczek: kalina.zaczek@ladnehistorie.pl, tel. 609784025.

4. W ramach Projektu realizowane są zajęcia edukacyjno-animacyjne na podwórkach oraz

plenerowe Kino na kocach.

II. Zajęcia edukacyjno-animacyjne

1. Zajęcia o charakterze edukacyjno-animacyjnym (dalej “Zajęcia”) realizowane w ramach

Projektu odbywają się w plenerze, trwają 10 tygodni, od 21 czerwca do 26 sierpnia 2021, w

godzinach 16:30-19:30, w czterech lokalizacjach:

● poniedziałek: Osiedle Zarzecze (boisko przy ul. Kilińskiego)

● wtorek: Osiedle Zawiszów (skwer przy Szkole Podstawowej nr 1)

● środa: Osiedle Młodych (park przy ul. Prądzyńskiego)

● czwartek: Park przy ul. Gdyńska/Parkowa

2. W sytuacji niesprzyjającej pogody (m.in. deszcz, mokra trawa po deszczu, prognoza

burzowa) zajęcia odbywają się w lokalizacjach zastępczych, o czym Organizator informuje w

dniu zajęć poprzez swoje profile w social mediach (Facebook, Instagram). Lokalizacje

zastępcze dla poszczególnych podwórek:

● poniedziałek: Salka parafialna, ul. Rolnicza 9

● wtorek: hol Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Galla Anonima 1

● środa: Klub Seniora, ul. Kozara-Słobódzkiego 21

● czwartek: Klub Senior Wigor, ul. Saperów 27

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin oraz lokalizacji zajęć lub ich odwołania

w trakcie trwania projektu, jeśli uzna to za uzasadnione.

4. Zajęcia mają charakter otwarty, nie wymagają zapisów, są bezpłatne i odbywają się

niezależnie od liczby uczestników.

5. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 3-15 lat (dalej “uczestnicy/czki”).
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6. Zajęcia prowadzone są każdorazowo przez dwie animatorki przy wsparciu wolontariuszy/ek,

działających w imieniu Organizatora.

7. Organizator zapewnia materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć, w tym papierowe karty

edukacyjne przeznaczone dla uczestników/czek zajęć. Uczestnicy/czki zajęć mogą zabrać do

domu wyłącznie swoje prace wykonane podczas zajęć.

8. Organizator w czasie trwania zajęć zapewnia uczestnikom/czkom wodę do picia.

9. W ramach zajęć realizowane są bloki edukacyjne, animacyjne, artystyczne oraz ruchowe.

10. Zajęcia nie mają charakteru opiekuńczo-wychowawczego.

11. W drodze na zajęcia, w trakcie trwania zajęć oraz w drodze powrotnej do domu,

rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje dziecko. Udział dziecka w

zajęciach prowadzonych przez animatorki nie zwalnia rodzica/opiekuna z odpowiedzialności i

opieki nad dzieckiem przez cały czas ich trwania.

12. Poprzez udział dziecka w zajęciach, rodzic/opiekun potwierdza, że jego/jej stan zdrowia

pozwala na aktywne uczestnictwo w różnych formach aktywności, w tym zabawach

ruchowych.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez uczestników/czki na

zajęcia, za ich uszkodzenia jak i zagubienia.

III. Kino na kocach

1. Plenerowe kino podwórkowe odbywa się w piątki, przez 10 tygodni, w terminie 2 lipca - 3

września 2021, w trzech lokalizacjach w Świdnicy: Osiedle Młodych, Osiedle Zarzecze i

Osiedle Zawiszów.

2. Harmonogram kina:

Termin Godzin Lokalizacja Tytuł filmu

2 lipca 21:30 Osiedle Zawiszów Był sobie pies

9 lipca 21:00 Osiedle Zarzecze Nazywam się cukinia

16 lipca 21:30 Osiedle Młodych Na zawsze razem

23 lipca 21:30 Osiedle Zarzecze Cały świat Romy

30 lipca 21:00 Osiedle Młodych Kedi - sekretne życie kotów

6 sierpnia 21:00 Osiedle Zawiszów Supa modo

13 sierpnia 21:00 Osiedle Zarzecze Asteriks i Obeliks: Osiedle Bogów

20 sierpnia 20:30 Osiedle Młodych Tajemnica Raoula Taburina

27 sierpnia 20:00 Osiedle Zawiszów Mamo, kocham Cię

3 września 20:00 Osiedle Zarzecze Jestem William

3. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w harmonogramie przebiegu Kina z

powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od Organizatora bez

uprzedzenia i rekompensaty.

4. Pokazy są otwarte, bezpłatne, udział nie wymaga zapisów.



5. Uczestnikami Pokazu mogą być wszystkie osoby fizyczne w wieku dostosowanym do grupy

odbiorców określonych w opisie filmu.

6. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Kina tylko pod opieką osób dorosłych na

ich wyłączną odpowiedzialność.

7. Osoby uczestniczące w Kinie zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń Organizatora,

mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

8. Uczestnicy Pokazu zobowiązani są do: a. kulturalnego zachowania względem innych

uczestników Kina i przestrzegania norm społecznych, b. niezwłocznego opuszczenia terenu

Kina po zakończeniu pokazu, c. stosowania się do aktualnie obowiązujących norm

sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.

9. Zabronione jest na terenie Pokazu:

a. działanie zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek

przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa

osób przebywających na terenie Pokazu,

b. przebywanie osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji

psychotropowych,

c. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i

sprzętu,

d. nagrywanie filmu telefonem komórkowym lub innym urządzeniem audio/video,

e. wnoszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów

wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków

odurzających lub substancji psychotropowych,

f. prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub

innej zarobkowej,

g. prowadzenie agitacji politycznej oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych

z polskim prawodawstwem,

h. palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,

i. spożywanie alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania

zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za

bezpieczeństwo i porządek.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą

uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że

przeprowadzenie pokazu jest niemożliwe. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki

atmosferyczne, zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, pandemia.

IV. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych uczestników

projektu, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.

2. Organizator na bieżąco monitoruje aktualne wytyczne dotyczące obostrzeń związanych z

pandemią COVID-19 i stosuje wymagane środki ostrożności podczas realizacji Projektu.



3. Organizator utrwala przebieg pokazów Kina na kocach oraz zajęć edukacyjno-animacyjnych

na podwórkach na całym jego terenie dla celów dokumentacji oraz promocji projektu

Organizatora. Dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenie 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) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i

profilach w serwisach społecznościowych Organizatora i podmiotów współpracujących,

prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach.

4. Projekt nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2019.2171 t.j. z dnia 2019.11.08).

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.ladnehistorie.pl.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, o czym

niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21.06.2021 r. do 30 września 2021 r.

9. Udział w projekcie, zarówno w zajęciach edukacyjno-animacyjnych, jak i w Kinie na kocach,

jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem i znajomością jego zapisów.
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