Regulamin akcji społecznego sadzenia lasu w Nadleśnictwie Rytel
„Przywróćmy las po klęsce 100-lecia”

I. Organizator akcji
Nadleśnictwo Rytel (89-642 Rytel, Rytel-Dworzec 4)
II. Terminy i miejsce akcji „Przywróćmy las po klęsce 100-lecia”
1. Akcja odbywa się w trzech terminach – 23.03.2019 r., 30.03.2019 r. oraz
13.04.2019 r.
2. Zbiórka uczestników akcji o godz. 09:00 na polu namiotowym zlokalizowanym
nieopodal siedziby leśnictwa Mylof (szczegóły dojazdu pod linkiem:
https://goo.gl/maps/rakNhHtAehm).
III. Cel akcji
1. Aktywna, społeczna i nieodpłatna pomoc Nadleśnictwu Rytel w pracach nad
przywróceniem lasu na tereny dotknięte skutkami nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.,
polegająca na odnowieniu (posadzeniu) powierzchni poklęskowej.
2. Informowanie społeczeństwa o skutkach klęski 100-lecia, pracy leśników nad
uprzątnięciem zniszczeń i przywróceniem lasu, utrudnieniach i ograniczeniach,
dotykających również odwiedzających nasze tereny turystów.
IV. Warunki uczestnictwa w akcji
1. W akcji uczestniczą osoby pełnoletnie, na zasadach dobrowolności. Dzieci mogą
brać udział w akcji wyłącznie pod opieką dorosłych.
2. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest wcześniejsze wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Nadleśnictwa Rytel
(www.rytel.torun.lasy.gov.pl),
profilu
Nadleśnictwa
Rytel
na
portalu
społecznościowym Facebook lub bezpośrednio pod linkiem:
https://goo.gl/forms/DdjukxlKSY3TDY8A2.
3. Liczba uczestników akcji jest ograniczona.
4. Na zakończenie sadzenia Nadleśnictwo zapewnia posiłek dla wszystkich
uczestników.
5. Uczestnicy akcji dojeżdżają na miejsce zbiórki we własnym zakresie.
6. Każdy uczestnik akcji powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
7. Uczestnicy akcji zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego
regulaminu oraz zasad BHP, ochrony przyrody oraz ochrony przeciwpożarowej.
8. Uczestnicy są proszeni o zabranie w miarę możliwości własnych szpadli
(1 szpadel na parę sadzących), rękawic roboczych oraz ubioru dostosowanego do
panujących warunków atmosferycznych.
9. Nadleśnictwo nie pobiera od uczestników opłat za udział w akcji.

V. Postanowienia końcowe
1. Nadleśnictwo Rytel zapewnia materiał sadzeniowy, instruktaż w zakresie
prawidłowego sadzenia, wsparcie techniczne. Opiekę nad wolontariuszami
i przebiegiem akcji społecznego sadzenia lasu będą pełnić pracownicy Służby
Leśnej Nadleśnictwa Rytel.
2. Nadleśnictwo Rytel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki
i szkody związane z udziałem w akcji.
3. Ze strony Nadleśnictwa Rytel osobą upoważnioną do kontaktu i udzielania
informacji jest Adrian Talaśka – nr tel. (52) 334 18 59, tel. kom.: +48 668 037 699
lub e-mail: adrian.talaska@torun.lasy.gov.pl.
4. Uczestnictwo w akcji społecznego sadzenia lasu w Nadleśnictwie Rytel jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika i jego wizerunku, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 oraz z Rozporządzeniem 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 osobowych) oraz na
wykorzystanie zdjęć robionych podczas imprezy przez organizatorów do celów
informacyjnych promocyjnych.
5. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Rytel
z siedzibą 89-642 Rytel, Rytel-Dworzec 4. Państwa dane osobowe będą
przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia akcji społecznego sadzenia
lasu "Przywróćmy las po klęsce 100-lecia". Pełna treść informacji na temat
przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się na stronie internetowej
http://www.rytel.torun.lasy.gov.pl/ochrona-danych-osobowych oraz na tablicach
informacyjnych w siedzibie Administratora.
6. Uczestnicy akcji w dniu sadzenia podczas zbiórki potwierdzą zapoznanie się
z treścią niniejszego regulaminu oraz podpiszą zgodę o której mowa w pkt. IV.3.

Do zobaczenia w Nadleśnictwie Rytel!

