
LATO NA PODWÓRKU - REGULAMIN PROJEKTU 2022

§ 1 Informacje ogólne

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

Historie (zwana dalej jako “Organizator”), podmiot z siedzibą w Świdnicy (58-100), przy ulicy

Długa 33,  reprezentowany przez Annę Gerus - członkinię zarządu.

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

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz 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 2022 rok.

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

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

szczegółowe lokalizacje i dni tygodnia, w których prowadzone są zajęcia wymienione są w §

2 ust. 1.

5. Wzięcie udziału w którymkolwiek z wydarzeń objętych niniejszym regulaminem jest

równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku,

głosu i wypowiedzi – w postaci nagrań audiowizualnych i/lub dokumentacji fotograficznej – a

także wykorzystania wszelkich materiałów i utworów, na których zostanie utrwalony

wizerunek uczestnika/uczestniczki w celach niekomercyjnych: promocji i komunikacji,

dokumentacji i archiwizacji, a także ewentualnych rozliczeń z podmiotami publicznymi i

prywatnymi, które dotyczą prowadzenia projektu. Uczestnik/czka powyższej zgody udziela

nieodpłatnie, tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym

również o ewentualne wynagrodzenia, względem uczestnika/czki z tytułu wykorzystywania ich

wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w powyżej.

§ 2 Zajęcia edukacyjno-animacyjne

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

Projektu odbywają się w plenerze, trwają 10 tygodni, od 20 czerwca do 25 sierpnia 2022, 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)
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● 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 w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

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 (zwanych dalej łącznie jako “uczestnicy” lub

“uczestniczki”).

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

uczestnika/czki w zajęciach prowadzonych przez animatorki nie zwalnia rodzica/opiekuna z

odpowiedzialności i opieki nad dzieckiem przez cały czas ich trwania.

12. Poprzez udział uczestnika/czki 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.

§ 3 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 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 20.06.2022 r. do 30 sierpnia 2022 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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