
ZASADY UDZIAŁU w PROJEKCIE 
"IZERSKI SAD ŚWIERADÓW-ZDRÓJ" 

(Regulamin)

I. Organizatorem Projektu "IZERSKI SAD Świeradów-Zdrój" jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i
Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, z siedzibą przy ul. Dworcowej 1, w ramach którego
działa  Centrum  Edukacji  Ekologicznej  NATURA 2000  „Izerska  Łąka”  z  siedzibą  przy  ul.  Rolniczej  7  -
Koordynator Projektu. Partnerami Projektu jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój oraz Lubuskie Centrum Starych
Odmian Drzew Owocowych.

II. Projekt  "IZERSKI  SAD  Świeradów-Zdrój"  nawiązuje  do  historycznego  sposobu  zagospodarowania
sadowniczego  terenów  łąk  w  Górach  i  na  Pogórzu  Izerskim.  Jego  celem  jest  zaczerpnięcie  z  dziedzictwa
sadowniczego tych terenów, wykorzystanie wyjątkowości puli genowej drzew w Górach i na Pogórzu Izerskim, a
także późniejsze zastosowanie owoców w różnych praktycznych metodach ich przetwarzania i korzystania. Projekt
ma jednocześnie na celu podnoszenie atrakcyjności turystycznej gospodarstw i mikroregionu. Jest to także sposób
na aktywizację i integrację mieszkańców na bazie „nowego" sposobu aktywności społecznej (spotkania, wymiana
doświadczeń, wspólne przetwarzanie owoców itp.). 

Jednak najważniejszym aspektem Projektu jest ochrona przed zaginięciem starych odmian drzew
owocowych z tych terenów, poprzez: ich odnajdowanie, inwentaryzację, rozmnażanie, oznaczanie (nadanie

nazw), sadzenie w różnych formach (sady, aleje), pielęgnacja, zbiory i przetwory. 

III. W Projekcie mogą wziąć udział osoby prywatne i podmioty gospodarcze z terenów Gór i Pogórza Izerskiego
(zwane Uczestnikami), które otrzymują nieodpłatnie lub odpłatnie sadzonki starych odmian drzew owocowych.
Uczestnicy Projektu zobowiązują się do zasadzenia na ww. terenie i późniejszego pielęgnowania otrzymanych
sadzonek. Potwierdzeniem udziału w Projekcie jest otrzymanie Certyfikatu.

IV. Sadzonki nie mogą zostać odsprzedane, przekazane innej osobie czy wywiezione z terenu Gór i Pogórza
Izerskiego, chyba, że w wyjątkowej sytuacji Organizator, na piśmie, wyrazi na to zgodę. 

V. W  ramach  Projektu  "IZERSKI  SAD  Świeradów-Zdrój"  Uczestnik  zobowiązuje  się  do  współpracy  z
Organizatorem, w szczególności do: 
- udzielania informacji i przygotowania fotorelacji o stanie drzew pozyskanych z Projektu,
- umożliwienie Organizatorowi zebranie materiału fotograficzny w celach edukacyjno-informacyjnych i ewidencji
przebiegu rozwoju drzew z Projektu,
- z uwagi na rozwój Projektu uczestnik wyraża zgodę na późniejszą możliwość udostępniania drzew do pobrania
zrazów przez Organizatora,
-  w miarę możliwości włączenia się w promocję Projektu „IZERSKI SAD Świeradów-Zdrój”,
- poinformowania Organizatora o fakcie, że drzewo pozyskane z Projektu nie przyjęło się lub z innego powodu
„umarło” i należy je wykreślić z ewidencji,
-  udostępnienia  swojego  sadu  (osobom  trzecim),  w  celu  jego  prezentacji  np.  podczas  Festiwalu  Otwartych
Ogrodów lub innym świąt zorganizowanych w ramach Projektu – jest to forma dobrowolna współpracy.  

VI. Uczestnik projektu WYRAŻA ZGODĘ:
- na udostępnienie drzew owocowych, otrzymanych w ramach projektu, w celu pobrania z nich zrazów, co posłuży
dalszemu rozwojowi Projektu,
- na zamieszczenie współrzędnych posadzonych drzew jeśli w przyszłości powstanie mapa/aplikacja lokalizacji
sadzonek w ramach Projektu "IZERSKI SAD Świeradów-Zdrój",
 

VII. Udział w Projekcie jest równoznaczny z akceptacją niniejszych Zasad Udziału/Regulaminu.

VIII. Zasady Udziału w Projekcie/Regulamin dostępne są: 
-  w Miejskim Centrum Kultury,  Aktywności  i  Promocji  Gminy  „Stacja  Kultury”  w Świeradowie-Zdroju,  ul.
Dworcowa 1, tel. 75 71 36 482,
- w Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka”, ul. Rolnicza 7, tel. 75 61 71 442,
- na stronach internetowych: https://stacjakultury.swieradowzdroj.pl   https://swieradowzdroj.pl

ORGANIZATORZY I PARTNERZY PROJEKTU:

https://stacjakultury.swieradowzdroj.pl/
https://swieradowzdroj.pl/


Mając na uwadze 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 informujemy w jaki sposób 
Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” korzysta z danych 
Uczestnika Projektu "IZERSKI SAD Świeradów-Zdrój": 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i 
Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, ul. Dworcowa 1 w Świeradowie-
Zdroju. 

2. W sprawach związanych z danymi z pkt. 1 proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych, e-mail: ido@swieradowzdroj.pl. 

3. Dane osobowe Uczestnika Projektu "IZERSKI SAD Świeradów-Zdrój" są przetwarzane w celach 
związanych z realizacją zadań Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy 
„Stacja Kultury”. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do publikacji informacji o 
Uczestnikach w mediach elektronicznych i papierowych. 

5. Podane dane będą przetwarzane do czasu udziału w Projekcie oraz zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

6. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Projektu "IZERSKI SAD Świeradów-Zdrój" będą 
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa. Dane osobowe Uczestnika Projektu "IZERSKI SAD Świeradów-Zdrój" nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą także przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

7. Uczestnik Projektu "IZERSKI SAD Świeradów-Zdrój" posiada prawo dostępu do treści swoich 
danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych. 

8. Uczestnik Projektu "IZERSKI SAD Świeradów-Zdrój" ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej 
wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało
miejsce do momentu wycofania zgody. 

9. Uczestnik Projektu "IZERSKI SAD Świeradów-Zdrój" ma prawo do wniesienia skargi do UODO 
w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Świeradów-Zdrój 15.11.2019 r. ………………………………………………………

                           podpis
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