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Zarządzenie nr 64/2021
Wójta Gminy Somonino
z dnia 28.05.2021 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu warsztatów plenerowych BioBlitz II w Rybakach
w dniach 1l-12 czerwca 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 713)

zarządzam, co następuje:

§l

Zatwierdzam regularnin warsztatów plenerowych BioBlitz II w Rybakach związanych
z realizacją operacji pn. Co w trawie piszczy? - Odkrywamy bioróżnorodność Gminy

Somonino" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 doniniejszego
zarządzenia.
§2

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. rozwoju gospodavcze7o i rozwoju
gminy.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załączrxik nr 1 do
Zarządzenia nr 64/2021
Wójta Gminy Somonino
z dnia 28.05.2021r.

REGULAMIN

WARSZTATÓW PLENEROWYCH - BIOBLITZ II

w Rybakach
Gmina Somonino realizuje projekt ,,Co w trawie piszczy? - Odkrywamy bioróżnorodność

Gminy Somonino" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodne3 w Gdańsku.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem Warsztatów jest Gmina Somonino.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które biorą udział w Warsztatach i będą

przebywać na terenie, na którym przeprowadzane jest wydarzenie. Każda osoba przebywająca
na tym terenie w czasie trwania wydarzenia i biorąca udział w Warsztatach obowiązana jest
stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Warsztatach.

4. Wydarzenie ma charakter Warsztatów przyrodniczych, a jej celem nie jest propagowanie
jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych.

ZASADY ORGANIZACYJNEI PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
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Co w trawie piszczy? - Odkrywamy bioróżnorodność Gminy Somonino.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
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WARSZTATÓW:

1. Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach
odbywających się podczas Warsztatów.

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Warsztatach i przebywają na terenie wydarzenia na wy%czną
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
3. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed
wejściem na teren, na którym odbywać się %dą warsztaty.
4. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator Warsztatów może wezwać
uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa
w warsztatach wezwać do opuszczenia przez niego terenu i zastosować wszelkie dostępne środki
celem wyegzekwowania powyższego żądania.

5. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Warsztatów z powodów
nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od organizatora.
6. Organizator może odmówić udziału w Warsztatach osobie będącej pod wp§wem alkoholu
lub innych środków odurzających.

7. Organizator utrwala przebieg Warsztatów dla celów dokumentacji oraz promocji. Uczestnik
Warsztatów oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytuhu
wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i na stronie internetowej Organizatora.
8. Uczestnik Warsztatów przyjmuje do wiadomości, że jest uczestnikiem Warsztatów na własne
ryzyko i odpowiedzialność.

9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na
terenie, gdzie odbywają się Warsztaty w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody
wyrządzone w mieniu organizatora.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Sihy Wyższej. Za Siłę Wyższą
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Co w trawie piszczy? - Odkrywamy bioróżnorodność Gminy Somoni.no.

Zadanie współfinansowane ze środków 'JVo5evvódzkżego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
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uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące
okoliczności.

1l. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji zarządzenia.
12. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego
Regulaminu.
13. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin

nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu
przysługuje wy%cznie Organizatorowi.
14. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.somonino.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino zsiedzibą
w Somoninie. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółovve informacje
dotyczące procesu przetwarzania dostępne są w Urzędzie Gminy w Somoninie oraz na stronie
internetowej http://bip.somonino.pl/
PROCEDURY ZWIĄZANE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII

1. Na poszczególne Warsztaty obowiązują zapisy, ilość osób jest ograniczona. Forrnularz
dostępny jest na stronie www.somonino.pl
2. Na terenie Warsztatów umieszczone zostaną i oznaczone płyny dezynfekujące, do
korzystania z nich jest zobowiązany każdy kto wchodzi na teren warsztatów.
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Co w trawie piszczy? - Odkiywamy bioróżnorodność Gminy Somonino.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
3

% WFOŚiGW
-J- w Gdońsku

3. Na terenie Warsztatów mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących choro% zakaźną.
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