
 
 

REGULAMIN  WARSZTATÓW GINĄCYCH ZAWODÓW  

ORAZ WARSZTATÓW KULINARNYCH 

 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn.: „Szlakiem Tożsamości  Ochotnicy” 

realizowanym  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie „Odkrywamy Gorce” z siedzibą w 

Ochotnicy Górnej 34-453 os. Jamne 170, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego 

rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660610 prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP: 7352869769,  REGON 366437986 (dalej zwanym Organizatorem).  

2. Warsztaty odbywać się będą na Bacówce w Ochotnicy Górnej, potok Jamne i dzielą się 

na  warsztaty tematyczne: 
a) Warsztaty GINĄCYCH ZAWODÓW, w tym: 

- Produkcja oscypka, małych serków i nitek serowych z mleka owczego i krowiego 

- Przygotowanie owczej wełny metodą tradycyjną 

- Malarstwo na szkle 
b) Warsztaty KULINARNE  

3. Uczestnikiem warsztatów mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia oraz 
dokonały rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w § 2 (dalej zwanym Uczestnik lub 

Uczestnicy). 

4. W warsztatach GINĄCYCH ZAWODÓW może wziąć udział nie więcej niż 30 

Uczestników (w tym po 10 osób na każdy temat). Natomiast w warsztatach 

KULINARNYCH może wziąć udział nie więcej niż 15 Uczestników. 

5. Każdy uczestnik może wziąć udział w więcej niż w jednych tematycznych warsztatach, z 

tym, że nie można łączyć uczestnictwa w warsztatach  „Przetworzenie owczej wełny 

metodą tradycyjną” i „Malarstwo na szkle”.  

 



§ 2 REJESTRACJA UCZESTNIKA 

 

1. Udział w warsztatach jest dobrowolny i nieodpłatny. 

2. Zgłoszenia do udziału w warsztatach należy dokonać na podstawie karty zgłoszeniowej 

uczestnictwa w warsztatach (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).  

3. Warunkiem udziału w warsztatach jest złożenie w wyznaczonym terminie formularza 

zgłoszeniowegoza pośrednictwem adresu e-mail bokuzi@onet.pllub poprzez 

wypełnienie formularza w formie pisemnej i złożenie go w siedzibie Stowarzyszenia 

„Odkrywamy Gorce” os. Jamne 170, Ochotnica Górna 34-453.  

4. Liczba miejsc jest ograniczona. 

5. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu się będzie decydować dala 

złożenia formularza zgłoszeniowego.  

6. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z jednakowymi dla 

wszystkich warunkami.  

 

 

§ 3CELE PROJEKTU 

 

1. Celem organizacji warsztatów jest : 

✓ szerzenie i  zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego,  

✓ doskonalenie umiejętności kulinarnych uczestników warsztatów,  

✓ zapoznanie mieszkańców z tradycyjnymi przepisami ,  

✓ kultywowanie miejscowych  tradycji i zwyczajów ,  

✓ stworzenie platformy do wymiany przepisów i kulinarnych doświadczeń wśród 

uczestników warsztatów,  

2. Warsztaty skierowane są dla mieszkańców z obszar LGD „ Gorce-Pieniny” i turystów. 

 

 

 

 

 

 



§ 4 DANE OSOBOWE 

 

Zgłoszenie udziału w warsztatach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz na rozpowszechnianie wizerunku (dokumentacja 

fotograficzna).  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), 

zwane dalejjako „RODO”, Organizator informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Odkrywamy Gorce” 

z siedzibą w Ochotnicy Górnej 34-453, os. Jamne 170. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z rekrutacją na warsztaty i realizacją warsztatów 

3. odbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacjaWarsztatów tj.: Zarząd Województwa 

Małopolskiego z siedzibą w Krakowie 31-156 ul. Basztowa 22. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu trwałości projektu pt. 

„Szlakiem Tożsamości Ochotnicy”; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem Regulaminu, związanym z udziałem w Warsztatach; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu; 

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

kwalifikacjiani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminemoraz nie 

może naruszać integralności dokumentów. 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO; 

UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 



ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieunormowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego. 

2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowejwww.odkrywamygorce.p 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Odkrywamy Gorce 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 

1. Formularz zgłoszeniowy, 

2. Harmonogram warsztatówGINĄCYCH ZAWODÓW, 

3. Harmonogram warsztatów KULINARNYCH, 

 


