
 

 

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N  

1. Organizatorem projektu „LATAWCOWANIE – międzypokoleniowe warsztaty latawcowe online” 

(zwanego dalej Projektem) jest Fundacja Strefa Mocy (zwana dalej Organizatorem) z siedzibą w 

Sztutowie przy ul. Różanej 4. 

2. Projekt „LATAWCOWANIE – międzypokoleniowe warsztaty latawcowe online”  jest realizowany 

przez Fundację Strefa Mocy w ramach programu  pn. Centrum dla Rodziny 2, dofinansowanego ze 

środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 -2020. 

3. Uczestnikami projektu są rodziny posiadające dzieci (zwane dalej Uczestnikami) mieszkające na 

terenie Polski.  

4. Działania realizowane w ramach projektu polegają na warsztatach budowania latawców, które 

odbywają się w miejscach zamieszkania Uczestników z wykorzystaniem pakietu materiałów wysłanego 

przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres. 

5. Uczestnicy zgłaszają swój udział w projekcie poprzez wypełnienie formularza online dostępnego na 

stronie www.FundacjaStrefaMocy.pl do dnia 30 czerwca 2020 roku do godz. 24.00. Projekt zakłada 

udział 50 Uczestników. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnik, który nie zostanie 

zakwalifikowany do udziału w projekcie z uwagi na wyczerpanie miejsc, zostanie o tym fakcie 

poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.  

6. Wypełnienie i przesłanie formularza online jest jednoznaczne ze zobowiązaniem są do 

przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

7. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

8. Organizator zobowiązuje się do wysłania na podany w formularzu adres Uczestnika pełnego pakietu 

umożlwiającego zbudowanie bez dodatkowych narzędzi jednego latawca oraz pisaków służących do 

pokolorowania poszycia.  

Specyfikacja latawca: 

• 1 szt. latawiec  typu Eddy, 

• wymiary: ok 50x70 cm, 

• poszycie jednolite koloru białego z nylonu, 

• szkielet z włókna szklanego, 

• łączniki plastikowe, 

• linka dł. 30m, uchwyt plastikowy + krętlik metalowy. 

9. Wysyłka następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej. Organizator nie odpowiada za opóźnienia 

przewoźnika lub niedostarczenie paczki pod wskazany adres. 
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10. Uczestnicy zobowiązują się do wykonania latawca z powierzonych materiałów na podstawie filmu 

instruktażowego umieszczonego na stronie  https://www.facebook.com/groups/latawiec. W razie 

trudności ze zbudowaniem latawca Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem za pomocą 

maila lub mediów społecznościowych (adres mailowy: am@fundacjastrefamocy.pl lub fanpage: 

https://www.facebook.com/FundacjaStrefaMocy/ ). 

11. Dorośli opiekunowie dzieci zobowiązani są do opieki nad dziećmi w trakcie budowy latawca. 

Uwaga! Małe i ostre elementy latawca mogą być niebezpiecznie dla małych dzieci. 

12. Uczestnicy zobowiązują się do przesłana do Organizatora za pośrednictwem poczty mailowej na 

adres am@fundacjastrefamocy.pl  lub poprzez fanpage: 

https://www.facebook.com/FundacjaStrefaMocy/ minimum jednego zdjęcia (w rozdzielczości 

umożliwiającej umieszczenie na portalu Facebook) lub jednego filmiku o długości min. 15 sekund 

przedstawiającego zbudowany latawiec w locie oraz krótki opis (min. 500 znaków) do dnia 30 lipca 

2020 roku do godz. 24.00. Dodatkowo Uczestnicy mogą przesłać do Organizatora także dłużą relację z 

warsztatów: opisy, zdjęcia filmiki przedstawiające rodzinę w trakcie pracy nad latawcem.  (relacja jest 

nieobowiązkowa, ale bardzo zachęcamy do jej przesłania). 

13. Przesłanie materiałów, o których mowa w pkt. 12 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

publikowanie wizerunku Uczestników, w tym dzieci w relacjach medialnych, materiałach 

ewaluacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Organizatora, dotyczących jego działalności i 

realizowanego projektu, w tym na stronach internetowych oraz na zarządzanych przez Organizatora 

profilach w mediach społecznościowych. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekciei. Organizator jest 

zobowiązany do poinformowania Uczestnika o wniesionych zmianach drogą telefoniczną lub mailową. 

15 Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w Regulaminie, które zostaną 

opublikowane na stronie Organizatora. 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

1.  Administratorem danych osobowych Uczestnika będzie Fundacja Strefa Mocy z siedzibą z siedzibą 

w Sztutowie przy ul. Różanej 4, (kontakt mailowy: am@fundacjastrefamocy.pl)  

2.  Poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego osoba zgłaszająca Uczestników wyraża dobrowolną 

zgodę na podstawie art. 6 ust.1 lit. A RODO, na przetwarzanie danych osobowych własnych oraz 

Uczestników na potrzeby rekrutacji, prawidłowej realizacji warsztatów, przeprowadzenia niezbędnych 

procedur formalnych i rozliczeniowych w tym na potrzeby sprawozdawcze Organizatora i CRZ „Krzywy 

Komin” (zgodnie z ustawą z Ochronie Danych Osobowych). Przy czym dane osoby zgłaszającej 

Uczestników będą wykorzystane przez Organizatora w sposób adekwatny i będą przechowywane przez 

okres 5 lat od dnia zgłoszenia. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji lub profilowaniu. Osoba zgłaszająca Uczestników posiada prawo do dostępu do treści swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem. Osoba zgłaszająca Uczestników posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO.  
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