
ЛІТО НА ПОДВІР'Ї (Lato na podwórku) - ПРАВИЛА ПРОЕКТУ 2022

§ 1 Загальна інформація

1. Організатором проекту «Lato na podwórku» (далі «Проект») є Фонд Ładne Historie (далі
«Організатор»), установа в м. Свідниця (58-100), вул. Długa, 33. , репрезентований
Анною Герус - членом правління.

2. Проект реалізується за рахунок фінансування від Міністра Культури та Національної
Спадщини з Фонду Сприяння Культурі та міста Свідниці за рахунок коштів зі зборів за
продаж алкоголю в рамках виконання завдань Програми Профілактики та Розв’язання
Проблеми алкоголізму та наркоманії в муніципалітеті міста Свідниця на 2022 рік.

3. Координатор проекту – Калина Жачек: kalina.zaczek@ladnehistorie.pl, тел. 609 784 025.
4. У рамках Проекту у міських подвір’ях проводяться освітні та анімаційні заходи –

детальні місця та дні тижня, в які проводяться заходи, перераховані в § 2 розділу 1.
5. Участь у будь-якому із заходів, на які поширюється дія цих правил, значить добровільну

згоду на запис і використання зображення, голосу та висловлювання – у формі
аудіовізуальних записів та/або фотодокументації – а також на використання будь-яких
матеріалів та творів, на яких буде зафіксовано зображення учасника/учасниці у
некомерційних цілях: промування та комунікація, документування та архівування, а
також можливі розрахунки з державними та приватними структурами, пов’язаними з
проектом. Учасник надає вищевказану згоду безкоштовно, таким чином відмовляючись
від будь-яких претензій (існуючих і майбутніх), включаючи будь-яку винагороду, до
учасника/учасниці за використання їх зображення / голосу / висловлення для цілей,
зазначених вище.

§ 2 Освітня та анімаційна діяльність

1. Освітні та анімаційні заходи (далі «Заняття»), що проводяться в рамках Проекту,
відбуваються на відкритому повітрі, протягом 10 тижнів, з 20 червня по 25 серпня 2022
року, з 16:30 до 19:30, у чотирьох локаціях:

● Понеділок: мікрорайон Zarzecze (футбольне поле на вул. Kilińskiego)
● Вівторок: мікрорайон Zawiszów (сквер біля початкової школи № 1)
● Середа: мікрорайон Młodych (парк на вул. Prądzyńskiego)
● Четвер: Парк на вул. Gdyńska/Parkowa

2. За несприятливих погодних умов (наприклад, дощ, мокра трава після дощу, прогноз
грози) заняття проводяться в альтернативних місцях, про що Організатор повідомляє в
день занять через свої профілі в соціальних мережах (Facebook, Instagram). Замінні
місця для окремих підвір’їв:

● Понеділок: Парафіяльна кімната, вул. Rolnicza 9
● Вівторок: зал початкової школи №1, вул. Galla Anonima 1
● Середа: Klub Seniora, вул. Kozara-Słobódzkiego 21
● Четвер: Klub Senior Wigor, вул. Saperów 27

3. Організатор залишає за собою право змінювати години та місце проведення занять або
скасувати їх під час проекту в будь-який час без пояснення причини.
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4. Заняття є відкритими, не потребують реєстрації, є безкоштовними та відбуваються
незалежно від кількості учасників.

5. Заняття розраховані на дітей віком від 3 до 15 років (далі разом – «учасники» або
«учасниці»).

6. Заняття щоразу проводять два аніматори за підтримки волонтерів, які діють від імені
Організатора.

7. Організатор надає матеріали, необхідні для проведення занять, у тому числі паперові
навчальні картки для учасників/учасниць занять. Учасники занять можуть брати додому
лише роботу, виконану під час занять.

8. Організатор забезпечуватиме учасників питною водою під час занять.
9. Заняття включають навчальні, анімаційні, художні та рухові блоки.
10. Заняття не виховного чи опікуючого характеру.
11. По дорозі на заняття, під час занять та по дорозі додому батьки/опікуни несуть повну

відповідальність за свою дитину. Участь учасника/учасниці в заходах, які проводять
аніматори, не звільняє батьків/опікуна від відповідальності та опіки за дитиною на весь
час проведення заходів.

12. Беручи участь у заходах, батьки/опікуни підтверджують, що стан здоров’я дитини
дозволяє брати активну участь у різноманітних заходах, у тому числі у фізичній
діяльності.

13. Організатор не несе відповідальності за предмети, принесені учасниками/учасницями на
заняття, за їх пошкодження та втрату.

§ 3 Прикінцеві положення

1. Організатор не несе відповідальності за будь-яке порушення третіми особами особистих
прав учасників проекту, у тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок запису та
використання їх зображення.

2. Організатор на постійній основі контролює діючі рекомендації щодо обмежень,
пов’язаних із пандемією COVID-19, та застосовує необхідні запобіжні заходи під час
реалізації проекту.

3. Організатор фіксує перебіг освітніх та анімаційних заходів у подвір’ях на всій його
території з метою документування та просування проекту Організатора. Персональні
дані у сфері зображення будуть оброблятися відповідно до чинного законодавства,
зокрема Регламенту (UE) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня
2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних. а також про
вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46 /WE (Загальний
регламент щодо захисту даних) щодо інформації, просування та публікації на
веб-сайтах та профілях у соціальних мережах Організатора та співпрацівників
організацій, пресі, інформаційних дошках у приміщеннях.

4. Проект не є масовим заходом у розумінні ст. 3 Закону від 20.03.2009 р. про безпеку
масових заходів (Dz.U 2019.2171, тобто з дня 08.11.2019 р.).

5. Ці Положення доступні на сайті www.ladnehistorie.pl
6. Організатор залишає за собою право в будь-який час змінити зміст Положення, про що

негайно повідомить через веб-сайт Організатора.
7. У питаннях, не передбачених цим Положенням, застосовуються положення Цивільного

кодексу.
8. Ці Положення діють з 20 червня 2022 року по 30 серпня 2022 року.
9. Участь у проекті, як на навчальних та анімаційних заняттях, так і в кінотеатрі на ковдрах,

є тотожний з прийняттям до відому регламенту та знання його положень.
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