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Regulamin warsztatów edukacyjnych pod nazwą „Przygody 

Kropelki Wody” w okresie od dnia 09 września 2019 r. do 

dnia 30 czerwca 2020 r. 

 
 

§ 1 
Postanowienia Ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych pod 

nazwą „Przygody Kropelki Wody”, dla przedszkoli samorządowych i punktów przedszkolnych, z 

miasta Białystok i gminy Wasilków. 

2. Organizatorem Warsztatów są Wodociągi Białostockie spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy 

ul. Młynowej 52/1, 15-950 Białystok, zwane dalej „Organizatorem”. 

3. Celem warsztatów jest edukacja ekologiczna dzieci w przedszkolach samorządowych i punktach 

przedszkolnych, prowadzonych przez miasto Białystok i w gminie Wasilków.  

4. Do udziału w warsztatach mogą zgłaszać się przedszkola, punkty przedszkolne, których placówki 

mają siedzibę na terenie miasta Białegostoku i gminy Wasilków.   

5. Warsztaty edukacyjne skierowane są do: uczniów przedszkoli, punktów przedszkolnych, rodziców 

dzieci i ich opiekunów i pracowników jednostek oświaty, zwanych dalej „Uczestnikami”   

6. Warsztaty edukacyjne są skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym w przedziale 5 – 6 lat.   

7. Regulamin obowiązuje od 09 września 2019 do 30 czerwca 2020 roku Warsztaty będą odbywały się 

w terminie od 16 września 2019 do 30 czerwca 2020 roku. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. O każdorazowej zmianie 

Regulaminu Uczestnicy będą informowani poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na 

stronie internetowej Organizatora www.wobi.pl 

 

§ 2 
Zgłoszenia na Warsztaty  

 

1. Warunkiem zgłoszenia placówki na warsztaty edukacyjne jest wypełnienie Formularza 

Uczestnictwa i podpisanie go przez osobę odpowiedzialną (nauczyciela lub wychowawcę) oraz 

Dyrektora placówki, a następnie dostarczenie pocztą elektroniczną (skan w formacie PDF) do 

Organizatora na e-mail: mskiepko@wobi.pl. Wzór Formularza Zgłoszenia, który stanowi załącznik 

nr 1 i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, a 
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także są dostępne na stronie internetowej Organizatora www.wobi.pl w zakładce 

/odpowiedzialność społeczna/ edukacja / Warsztaty Przygody Kropelki Wody.   

2. Przedszkola, punkty przedszkolne mogą zgłaszać się na warsztaty jako całe placówki lub 

poszczególne grupy. 

3. Formularz należy wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. 

4. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

5. Zgłoszenie się na warsztaty jest bezpłatne i dobrowolne. 

6. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, jednostka oświatowa jest zobowiązana przesłać 

informację o rezygnacji na adres mailowy Organizatora najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych przed 

ustalonym terminem. 

7. Zgłaszając się na warsztaty, jednostka oświaty wyraża zgodę na przebywanie Organizatora i jego 

przedstawicieli w przedszkolu w celu przeprowadzenia zajęć, a także na publikację danych 

przedszkola oraz zdjęć (bez wizerunku osób, który pozwalałby na identyfikację osoby) na stronie 

internetowej Organizatora www.wobi.pl i w jego materiałach promocyjnych. 

8. Dyrektor placówki zgłaszającej się na warsztaty oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego 

Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości poprzez podpisanie dokumentu zgłoszenia. 

Wraz z formularzem zgłoszeniowym przekazywane Organizatorowi jest również oświadczenie o 

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną. 

9. O udziale w warsztatach decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń do Organizatora. 

 

§ 3 
Edukacja ekologiczna 

 
1. W ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia i dostarczenia do Organizatora prawidłowo 

wypełnionego Formularza Uczestnictwa jednostka oświatowa otrzyma propozycję terminu 

przeprowadzenia warsztatów.  

2. Jednostka oświaty może skorzystać z lekcji dwa razy w czasie trwania roku szkolnego 2019/2020. 

3. Warsztaty będą przeprowadzone we wskazanych przez jednostkę oświatową grupach. 

4. Lekcje przeprowadzane są przez Organizatora bezpośrednio po sobie w maksymalnie 3 grupach 

(bez okienek pomiędzy zajęciami), w godzinach 09.00-13.30. 

5. Lekcje będą przeprowadzane w terminie 16.09.2019 - 30.06.2020, we wtorki i czwartki. 

 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne uwagi i pytania należy kierować do Organizatora na adres mailowy: 

sekretariat@wobi.pl 
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2. Koordynatorem ze strony Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. jest Marta Skiepko, tel. +48 85 74 58 

165, tel. kom. +48 508 301 455, e-mail: mskiepko@wobi.pl 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 

 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia; 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Warsztatów Edukacyjnych 

Formularz zgłoszenia na warsztaty edukacyjne pod nazwą „Przygody Kropelki Wody” dla 

Przedszkoli Samorządowych i Punktów Przedszkolnych z miasta Białegostoku i gminy Wasilków.  

Pełna nazwa i numer Przedszkola Samorządowego i Punktu Przedszkolnego: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość: …………………………………………….…… Kod pocztowy: ……………………. 

Ulica: ……………………………………………………........................................ Nr …….…………. 

Telefon stacjonarny/ komórkowy:……………………………..……………………………………… 

Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………. 

Strona www:………………………………………………………………………………………….… 

Typ Placówki: 

□ Przedszkole 

□ Punkt Przedszkolny  

 

Zgłoszone grupy (max. 3): 

1. ……………………………………….. 
2. ……………………………………….. 
3. ……………………………………….. 
 
Dyrektor Jednostki Oświatowej  

 

Imię i nazwisko: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Osoba do kontaktów/ koordynator:  

Imię i nazwisko: ….……………………………………….................................................................... 

Telefon kontaktowy:……………………………………………............................................................... 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….… 

 

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z postanowieniami Regulaminu warsztatów edukacyjnych pod 

nazwą „Przygody Kropelki Wody” dla Przedszkoli Samorządowych i Punktów Przedszkolnych z miasta 

Białegostoku i gminy Wasilków i akceptuję jego postanowienia w całości. 

 

 

 

 

…..............................................................                             ................................................................. 

(data i podpis Dyrektora Jednostki Oświatowej)                          (pieczęć Jednostki Oświatowej) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Warsztatów Edukacyjnych 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm., dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym przez Wodociągi Białostockie Sp. 

z o.o.  w celu dokonania zgłoszenia udziału przedszkola samorządowego, czy punktu przedszkolnego 

w warsztatach edukacyjnych pod nazwą „Przygody Kropelki Wody” z terenu miasta Białystok i gminy 

Wasilków, jak również w celach kontaktowych. Jestem świadoma/y, że zgoda może zostać odwołana w 

każdym czasie poprzez poinformowanie Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w=na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  

Realizując obowiązek Administratora danych wynikający z treści art. 13 RODO, informuje, że:     

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. z 

siedzibą ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII 

Wydział Gospodarczy KRS Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

0000024985, zwanego dalej „Administrator”  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@wobi.pl. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.  

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody wyrażonej przez 

Pana/Panią w formularzu zgłoszeniowym, w celu dokonania powyższego zgłoszenia oraz w celach 

kontaktowych z Organizatorem.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, 

członkowie organów Administratora, podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu prowadzenia warsztatów 

edukacyjnych pod nazwą „Przygody Kropelki Wody” w roku szkolnym 2019/2020, który jest 

określony w Regulaminie.   

6. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec 

mailto:iod@wobi.pl.%20lub


6 
 

przetwarzania danych – o ile zostaną spełnione przesłanki wymienione w treści przepisów RODO, a 

także jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw.     

7. Może Pan/Pani w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie 

zgody nie wpływa zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem.    

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne do zgłoszenia 

Przedszkola samorządowego czy punktu przedszkolnego oraz kontaktu z Organizatorem.  

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.  

11.  Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzula informacyjną oraz rozumiem jej treść.  

 

 

..........................................................................................…………………………..  

Miejscowość, data i podpis Dyrektora Jednostki Oświatowej oraz osoby do kontaktu – jeśli wskazano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


