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REGULAMIN PROJEKTU  

„Na Szlaku 3.0” 

 

 

§ 1. Informacja o projekcie 

 

1. W ramach projektu odbędzie się jeden spływ kajakowy oraz jedna gra terenowa w formie bingo. 

Trasa spływu kajakowego zostanie opracowana w oparciu o umiejętności uczestników 

wyłonionych w procesie rekrutacji. 

2. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, z siedzibą w Słupsku  

(76-200), ul. Partyzantów 33, tel. 59 723 51 20, inspiracje@inspiruj.org 

3. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Słupska. 

4. Czas trwania projektu od 01.04.2020 do 30.09.2020 r., w tym bezpośrednie działania 

projektowe – spływ kajakowy oraz gra terenowa w formie bingo, 07-08.2020r. 

5. Projekt kierowany jest do Mieszkańców i Mieszkanek Miasta Słupska od 10 roku życia,  

z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie pozostają pod ścisłym nadzorem pełnoletniego 

opiekuna. 

6. Uczestnictwo w działaniach projektowych jest nieodpłatne dla zgłaszających. 

 

§ 2. Zasady zgłaszania do projektu 

 

1. W celu zgłoszenia uczestnictwa w projekcie należy wypełnić kartę zgłoszeniową stanowiąca 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: inspiracje@inspiruj.org, lub,  

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 59 723 51 20, przez skrzynkę 

pocztową znajdująca się przy wejściu do biura stowarzyszenia w Słupsku przy ul. Partyzantów 

33 (lokal użytkowy z boku budynku mieszkalnego). 

3. Spośród otrzymanych zgłoszeń, w procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 16 uczestników 

spływu kajakowego oraz gry terenowej w formie bingo. 

4. Rekrutacja odbywa się według zasad równości i dostępności. W procesie rekrutacji będzie 

można uzyskać punkty na podstawie następujących kryteriów: 

a) zgłoszenie uczestnictwa w terminie rekrutacji – 1 pkt. 

b) osoby, które nie uczestniczyły wcześniej w podobnych aktywnościach – 1 pkt 

c) młodzież w wieku 14 – 19 lat (z uwzględnieniem, iż osoby niepełnoletnie zgłaszają się wraz   

z opiekunem) – 1 pkt 

d) seniorzy w wieku 65+ - 1 pkt 

5. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 16 osób z najwyższą ilością punktów. 

6. Osoby, które nie zakwalifikują się w pierwszym naborze zostaną umieszczone na liście 

rezerwowej, zgodnie z otrzymaną punktacją. 
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§ 3. Procedura realizacji rekrutacji i spływu kajakowego wraz z grą terenową: 

 

1. Etap I – przyjmowanie zgłoszeń – od momentu ogłoszenia rekrutacji do ostatniego dnia 

roboczego (piątek) na tydzień przed realizacją spływu kajakowego. 

a) Każde zgłoszenie przechodzi przez proces rekrutacji – ilość otrzymanych punktów (zgodnie  

z §2 pkt. 4 – kryteria naboru) decyduje o miejscu na liście rankingowej rekrutacji. 

b) Wszystkie osoby zgłaszające chęć uczestnictwa będą na bieżąco informowane o kwalifikacji 

do udziału w projekcie. 

c) Organizator obowiązuje się informować na bieżąco o istotnych dla uczestników zmianach,  

w tym o zmianach terminu realizacji działania. 

d) Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w działaniu są zobowiązani do natychmiastowego 

powiadomienia organizatora o wszelkich zmianach, w szczególności o rezygnacji z udziału  

w projekcie.  

2. Etap II – realizacja działania – spływ kajakowy wraz z grą terenową - 1 dzień. 

a) Realizacja działania obejmuje jeden dzień – niedziela. 

b) Dokładny termin realizacji działania zostanie podany do ogólnej wiadomości na około  

3 tygodnie przed realizacją i będzie ustalony w oparciu o prognozy długoterminowe, ściśle 

związany z warunkami atmosferycznymi oraz poziomem wody na odcinku wyznaczonym jako 

trasa spływu. Przewiduje się realizację działania w terminie 15.08.2020 r, jednak termin ten 

może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i czynniki niezależne od organizatora. 

c) Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa oraz zasadami 

prawidłowego zachowania podczas udziału w spływie kajakowym. 

d) Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zapoznają się z zasadami gry terenowej oraz otrzymają 

karty działania (karta kajakowego bingo). 

e) Podczas trwania spływu kajakowego uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń 

prowadzącego pod rygorem usunięcia z udziału w spływie w najbliższym możliwym miejscu, 

w szczególności w przypadku ignorowania zasad bezpieczeństwa oraz powodowania 

zagrożenia dla innych uczestników spływu. (w przypadku usunięcia uczestnika z udziału w 

spływie kajakowym zabezpieczony zostanie bezpieczny transport do miejsca poranne zbiorki). 

f) Po zakończeniu spływu – przystań kajakowa w Słupsku – uczestnicy wraz z prowadzącymi 

podsumują działanie oraz grę terenową. 

 

§ 5. Sprawy końcowe 

 

1. Dokładny termin realizacji działania zostanie ogłoszony na 3 tygodnie przed jego realizacją  

z uwagi na warunki atmosferyczne zgodnie z §3 pkt. 2b). 

2. Organizator może zmienić termin realizacji działania bez konieczności podawania przyczyny. 

3. Organizator nie odpowiada za konsekwencje płynące ze zmiany terminów realizacji działania. 

4. Organizator zobowiązuje się do bieżącego informowania uczestników o stanie realizacji 

działań. 

5. Uczestnicy są zobowiązani do bieżącego informowania organizatora o wszelkich zmianach 
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wpływających na działania projektowe – w tym o rezygnacji z udziału w działaniach. 

6. Każdy niepełnoletni uczestnik jest zobowiązany do udziału w działaniach z opiekunem 

prawnym – fakt ten należy zgłosić w momencie przedłożenia formularza zgłoszeniowego. 

7. Każdy potencjalny uczestnik składając formularz rekrutacyjny jednocześnie potwierdza 

zapoznanie się z Regulaminem projektu i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych. 

 

§ 6. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE z siedzibą w Słupsku przy ul. Partyzantów 33, jako 

administrator danych osobowych wnioskodawców w rozumieniu art. 4 pkt. 7 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 (dalej RODO), w związku z art. 

13 RODO, informuje, iż: 

a) zgodnie z art. 37 RODO, w Stowarzyszeniu Rozwoju INSPIRACJE został powołany 

Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem email 

iod@inspiruj.org lub pod numerem telefonu 59 723 51 20; 

b) dane wnioskodawcy będą przetwarzane, na podstawie art. 6 ust.1lit.a RODO, wyłącznie  

w celu realizacji projektu "Jasna strona mocy"; 

c) dane wnioskodawcy nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym, o których mowa 

w art. 4 pkt. 8 RODO, 

d) dane wnioskodawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, 

e) dane wnioskodawcy będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji projektu 

"Jasna strona mocy" 

f) wnioskodawca ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych  

w dowolnym momencie, żądania od Stowarzyszenia Rozwoju INSPIRACJE dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, jak również po upływie okresu, o którym mowa  

w pkt. e, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

g) wnioskodawcy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

h) podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w projekcie, a ich nie podanie 

oznacza nie spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie, określonych w regulaminie, 

i) decyzje wobec przetwarzania danych uczestnika nie będą podejmowane automatyczne,  

a dane nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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