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REGULAMIN WYDARZENIA
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Wydarzenie pod nazwą Noc Sów (dalej jako: Wydarzenie) prowadzone jest
przez organizację pożytku publicznego Ptaki Polskie z siedzibą w Goniądzu (dalej
jako: Ptaki Polskie) w ramach ogólnopolskiej Kampanii Bądź na pTAK! W 2015
roku odbędzie się 4. edycja wydarzenia Noc Sów.

2.

Wydarzenie odbędzie się w terminie 10-12 kwietnia 2015 r.

3.

Stowarzyszenie Ptaki Polskie jest organizatorem parasolowym Wydarzenia
i zobowiązuje się do promocji Wydarzenia wśród osób lub instytucji z nim
związanych oraz przygotowania materiałów niezbędnych lub pomocnych
do przeprowadzenia Wydarzenia przez osoby zainteresowane – tzw. Przewodników.

4.

W terminie 28-29 marca 2015 Pracownicy Ptaków Polskich przeprowadzą warsztat
szkoleniowy dla osób zainteresowanych rolą Przewodnika w ramach Wydarzenia
(szczegóły tutaj). Warsztat będzie miał na celu: przybliżenie wiedzy dotyczącej sów,
ich występowania, rozpoznawania poszczególnych gatunków w terenie (po głosie
i wyglądzie) oraz przekazanie wiedzy praktycznej związanej z organizacją lokalnych
wydarzeń przyrodniczych. Udział w warsztacie nie jest warunkiem niezbędnym, aby
zostać Przewodnikiem w ramach Wydarzenia. Przewodnicy mogą zorganizować na
własną odpowiedzialność wydarzenie pod nazwą Noc Sów w terminie, o którym
mowa w ust. 2 powyżej.

II. PRZEWODNICY I UCZESTNICY WYDARZENIA
5.

Wydarzenie w danym regionie organizują Przewodnicy. Przewodnikiem Wydarzenia
może zostać każda pełnoletnia osoba, która posiada podstawową wiedzę na temat
ptaków, jak i ich obserwacji, potrafi w interesujący sposób opowiadać o ptakach
i chciałaby swoją fascynacją ptakami zarazić innych.
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6.

Wydarzenie w swojej okolicy mogą organizować także szkoły bądź inne instytucje
wychowawcze, w których na czas Wydarzenia zostanie wytypowany nauczyciel
pełniący funkcję Przewodnika.

7.

Aby zostać Przewodnikiem, należy wybrać miejsce, w którym chce
się przeprowadzić Wydarzenie dla potencjalnych Uczestników, wypełnić formularz
zgłoszeniowy i przesłać go do dnia 1 kwietnia 2015 r. drogą elektroniczną na
adres email: ewa.strozniak@ptakipolskie.pl. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny
na stronie www.ptakipolskie.pl w zakładce Nasze Działania -> Noc Sów.

8.

Wszelkie działania Przewodnika muszą być zgodne z Poradnikiem Przewodnika
oraz Kodeksem Etycznym stowarzyszenia Ptaki Polskie, które są dostępne
na stronie www.ptakipolskie.pl.

9.

Ptaki Polskie nie odpowiadają za organizację i formę Wydarzeń lokalnych.
Przewodnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za organizację Wydarzeń
lokalnych. Przewodnik jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń
wymaganych prawem w związku z organizacją przez niego lokalnego Wydarzenia.

10.

Uczestnikiem Wydarzenia może zostać każdy, niezależnie od poziomu wiedzy
na temat ptaków i przyrody. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do uczestnictwa
pod opieką rodziców bądź opiekunów, lub do przedstawienia Przewodnikowi
podpisanej przez rodzica bądź opiekuna pisemnej zgody na uczestnictwo
w Wydarzeniu, według wzoru dostępnego na stronie Wydarzenia Noc Sów.

11.

Pozyskanie Uczestników biorących udział w lokalnym Wydarzeniu leży po stronie
Przewodnika przy jednoczesnym wsparciu i promocji ze strony Ptaków Polskich.

12.

Przewodnik, przesyłając podpisany formularz zgłoszeniowy, o którym mowa
w ust. 7, wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych osobowych (imię
nazwisko, email i/lub numer telefonu, miejscowość, region) na stronie Wydarzenia
Noc Sów w celu umożliwienia potencjalnym Uczestnikom zgłaszania się
bezpośrednio do Przewodnika w danym regionie.

III. PODSUMOWANIE WYDARZENIA
13.

Przewodnicy zobowiązani są do przesłania do dnia 26 kwietnia 2015 drogą
elektroniczną na adres: ewa.strozniak@ptakipolskie.pl fotorelacji wraz z krótkim
artykułem (ok. pół strony A4), opisującym zorganizowane przez nich lokalne
Wydarzenie oraz listy uczestników zawierającej imiona i nazwiska, adresy email
oraz podpisy Uczestników organizowanego przez nich Wydarzenia.

14.

Spośród relacji przesłanych przez przewodników Ptaki Polskie wybiorą
najciekawsze, które zostaną nagrodzone ciekawymi materiałami na temat ptaków i
przyrody.

15.

Każdy Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się podpisać listę Uczestników
Wydarzenia, którą będzie posiadał Przewodnik. Spośród osób zapisanych na listy
Ptaki Polskie wybiorą po jednej osobie z każdego lokalnego Wydarzenia. Osoby te
otrzymają nagrody specjalne, które zostaną przesłane pocztą tradycyjną.

IV.

WSPARCIE i WSPÓŁPRACA

16.

Potencjalni Przewodnicy, którzy prześlą wypełniony formularz zgłoszeniowy,
o którym mowa w ust. 7 w terminie do 1 kwietnia 2015, otrzymają zestaw
materiałów w wersji elektronicznej niezbędnych lub pomocnych do przeprowadzenia
Wydarzenia w regionie: prezentacje multimedialne o sowach, głosy sów, zdjęcia,
film przyrodniczy, wzór plakatu, kartę obserwacji, listę obecności oraz wzór
informacji prasowej. Materiały te mogą być wykorzystane przez Przewodników
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wyłącznie w celu zorganizowania Wydarzenia. Zabrania się wykorzystywania
powyższych materiałów w celach komercyjnych.
17.

Materiały, o których mowa w ust. 16 stanowią własność intelektualną Ptaków
Polskich i nie mogą zostać wykorzystane, powielane i przetwarzane bez ich zgody.

18.

Ptaki Polskie służą wsparciem merytorycznym i organizacyjnym w zakresie
przygotowywania
lokalnych
Wydarzeń.
Wszelkie
niezbędne
informacje
oraz materiały dotyczące Wydarzenia (z wyłączeniem tych, o których mowa w ust.
18) – m.in. regulamin, poradnik Przewodnika, program, formularz zgłoszeniowy –
dostępne są na stronie internetowej Ptaków Polskich w zakładce Nasze Działania ->
Noc Sów.

19.

Wszelkich dodatkowych informacji oraz wsparcia przy organizacji Wydarzenia
udziela Ewa Stróżniak, Koordynatorka ds. Edukacji – tel. 887 747 737,
ewa.strozniak@ptakipolskie.pl.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.

Ptaki Polskie zastrzegają sobie prawo do prezentowania w całości lub fragmentów
nadesłanych fotorelacji oraz do informowania o nich w ramach prowadzonej
działalności publicystycznej w związku z Kampanią Bądź na pTAK!, w szczególności
na stronach internetowych oraz w prasie, na co Przewodnicy i Uczestnicy
Wydarzenia wyrażają zgodę.

21.

Ptaki Polskie zastrzegają sobie prawo zmiany terminów trwania i rozstrzygnięcia
Wydarzenia. Gdyby taka sytuacja miała miejsce wszyscy Przewodnicy zostaną o
tym powiadomieni drogą elektroniczną, ponadto zostanie opublikowana stosowna
informacja na stronie internetowej Ptaków Polskich - www.ptakipolskie.pl.

22.

Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu podlegają niniejszemu Regulaminowi. Każde
zgłoszenie
do
Wydarzenia
jest
równoznaczne
z
wyrażeniem
zgody
przez Przewodnika i Uczestnika na wszystkie postanowienia niniejszego
Regulaminu.

23.

Każdy Przewodnik przystępując do Wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celach przeprowadzenia Wydarzenia zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także na ich publikowanie w ramach
Kampanii Bądź na pTAK!, w tym na stronie internetowej Ptaków Polskich
www.ptakipolskie.pl.
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