
    
   

  

 
   

 
II edukacyjna akcja pomocy płazom  

„OCAL ŻABKĘ ” 
   

 

REGULAMIN DZIAŁANIA EDUKACYJNEGO 

II edukacyjna akcja pomocy płazom „OCAL ŻABKĘ”  

 

§ 1  

Informacje podstawowe 

1. Organizatorem działania edukacyjnego II edukacyjna akcja pomocy płazom „Ocal żabkę” jest 

Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, zwany dalej 

„Organizatorem”.  

2. Działanie edukacyjne II edukacyjna akcja pomocy płazom „Ocal żabkę”, zwane również „Ocal żabkę” 

oraz „akcją przenoszenia płazów”, organizowane jest w ramach ustawowych i statutowych zadań Parku 

związanych z prowadzeniem edukacji przyrodniczej. 

3. Działanie edukacyjne skierowane jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych nazywanych dalej 

„Uczestnikami”. 

4. Udział w działaniu edukacyjnym jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

§ 2 

Cel działania edukacyjnego 

Celem działania edukacyjnego jest: 

1. Ograniczenie śmiertelności płazów na drogach podczas wiosennej migracji z miejsca zimowego 

spoczynku do zbiorników wodnych. 

2. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat pilnej potrzeby ochrony płazów. 

3. Poznawanie bogactwa przyrodniczego Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

4. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i wynikających ze zmieniających się pór roku. 

5. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności obserwacji przyrodniczej. 

6. Kształtowanie nawyków poszanowania przyrody i zachowań proekologicznych. 

 

 

§3 

Zakres i harmonogram działania edukacyjnego 

1. Działanie edukacyjne obejmuje akcję przenoszenia płazów prowadzoną przez pracowników Parku  

i realizowaną wzdłuż dróg przecinających trasy migracji płazów na terenie Roztoczańskiego Parku 

Narodowego: 

a) wzdłuż drogi prowadzącej ze Zwierzyńca do wioski Sochy, w rejonie Stawów Echo, 

b) wzdłuż drogi prowadzącej z miejscowości Obrocz do miejscowości Kosobudy. 

2. Działanie edukacyjne realizowane będzie w dni robocze w terminie od 14.03 -14.04.2023 roku,  

w godz. 8.00 – 10.00. 

3. W podanym terminie, w zależności od potrzeby, planuje się przeprowadzenie pięciu akcji przenoszenia 

płazów. 

 

§ 4 

Warunki i zasady uczestnictwa w akcji przenoszenia płazów 

1. Warunkiem udziału w akcji przenoszenia płazów jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na 

adres e-mail: edukacja_mp@roztoczanskipn.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Roztoczański Park 

Narodowy ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec z dopiskiem „Ocal żabkę”. 

2. Osoby biorące udział w akcji przenoszenia płazów zobowiązane są do: 

a) Zachowania szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa z uwagi na konieczność 

przemieszczania się po poboczu drogi,  

b) przestrzegania poleceń porządkowych pracowników Parku, 

c) przemieszczania się po wyznaczonym odcinku pobocza, wzdłuż drogi w bezpiecznej odległości od 

ruchu pojazdów i zbierania do pojemników płazów znajdujących się w zasięgu wzroku oraz przy 

ogrodzeniu ochronnym zabezpieczającym płazy przed wyjściem na ulicę, 
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d) przeniesienia płazów na drugą stronę drogi wyłącznie pod opieką opiekuna / nauczyciela lub 

pracownika Parku, z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa oraz 

wypuszczenia płazów do znajdujących się w pobliżu zbiorników wodnych, 

e) posiadania odpowiedniego do panujących warunków pogodowych ubioru. 

3. Wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia akcji przenoszenia płazów, w tym: kamizelki 

ochronne, rękawice ochronne oraz pojemniki zapewnia Organizator. 

4. Udział w akcji przenoszenia płazów osób niepełnoletnich wyłącznie na podstawie pisemnej zgody 

rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika. 

5. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

6. Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną o przyjęciu do akcji 

przenoszenia płazów oraz o terminie i miejscu realizacji akcji. 

7. Zbiórka Uczestników przed rozpoczęciem akcji każdego dnia przed Ośrodkiem Edukacyjno-Muzealnym 

RPN. Przybycie na miejsce zbiórki we własnym zakresie.  

8. Organizator zapewnia transport z miejsca zbiórki Uczestników przed rozpoczęciem akcji do miejsca 

prowadzenia akcji na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego i z powrotem. 

9. Organizator nie ubezpiecza uczestników akcji przenoszenia płazów od NNW i nie ponosi 

odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas akcji przenoszenia płazów bez winy 

prowadzących akcję. 

10. Biorąc udział w akcji przenoszenia płazów pełnoletni Uczestnicy / rodzice lub opiekunowie prawni 

nieletnich Uczestników wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika akcji przez 

Roztoczański Park Narodowy. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania 

wykonane podczas akcji przenoszenia płazów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej 

Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz mogą być wykorzystywane w materiałach edukacyjnych, 

informacyjnych oraz promocyjnych publikowanych przez Roztoczański Park Narodowy. Pełnoletni 

Uczestnicy / rodzice lub opiekunowie prawni nieletnich Uczestników zrzekają się również wszelkich 

roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Roztoczańskiego Parku 

Narodowego z tytułu wykorzystania wizerunku/głosu/wypowiedzi Uczestnika akcji na potrzeby określone 

w oświadczeniu.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji przenoszenia płazów. W przypadku odwołania 

Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Uczestników. 

 

§ 5 

Ochrona danych osobowych 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 z 4.05.2016 r., str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: 

RODO) oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

[Dz. U. z 2018 r., poz. 1000] informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej: dane osobowe) działania edukacyjnego „Ocal żabkę” (dalej: 

akcja przenoszenia płazów) jest Roztoczański Park Narodowy, z siedzibą w Zwierzyńcu [ul. Plażowa 2, 

22-470 Zwierzyniec]e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl; 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@roztoczanskipn.pl;  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody pełnoletniego Uczestnika / rodzica lub opiekuna 

prawnego nieletniego Uczestnika: 

a) w celu umożliwienia udziału w akcji przenoszenia płazów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,  

b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających np. z przepisów 

podatkowych jeżeli występują obowiązki podatkowe (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

c) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci podejmowania działań 

informacyjnych i marketingowych oraz budowania pozytywnego wizerunku administratora  

w przestrzeni publicznej i w mediach (art. 6 ust. lit. f) RODO); 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie akcji przenoszenia płazów „Ocal żabkę” organizowanej 

przez Administratora; 
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5. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji akcji przenoszenia płazów, a po 

zakończeniu realizacji działania edukacyjnego „Ocal żabkę” przechowywane będą w celu obowiązkowej 

archiwizacji dokumentacji przez okres określony w odrębnych przepisach. Administrator może 

przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyżej wyłącznie, gdy będzie istniała 

inna podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO; 

6. Pełnoletnim Uczestnikom / rodzicom lub opiekunom prawnym nieletnich Uczestników przysługuje prawo: 

a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz danych 

osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b) z zastrzeżeniem art. 23 RODO - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych], 

gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestników oraz danych osobowych 

dziecka narusza przepisy RODO; 

7. Podanie przez pełnoletniego Uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego nieletniego Uczestnika danych 

osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w akcji przenoszenia płazów; 

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania; 

9. Dane osobowe pełnoletniego Uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego nieletniego Uczestnika będą 

gromadzone, przetwarzane i publikowane na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 października 2021 r.  

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2054) w zakresie 

określonym w art. 34a ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981). 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Przesłanie zgłoszenia do udziału w działaniu edukacyjnym II edukacyjna akcja pomocy płazom „Ocal 

żabkę” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz potwierdzeniem zapoznania się  

z klauzulą informacyjną RODO. 

2. Osoba odpowiedzialna za realizację działania edukacyjnego „Ocal żabkę”: gł. specjalista ds. edukacji  

w RPN Małgorzata Pasieka, tel. 786 988 816, e-mail: edukacja_mp@roztoczanskipn.pl  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie działania edukacyjnego 

„Ocal żabkę” w uzasadnionych przypadkach w trakcie jego trwania. 

4. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie  

opublikowania ich na stronie internetowej Organizatora. 

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu działania edukacyjnego „Ocal żabkę” należy do Organizatora. 
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