
Regulamin  

„Na manowce - spacery po parkach krajobrazowych Wielkopolski” 

 

1. Udział w spacerach jest bezpłatny. 

2. Udział w spacerach możliwy będzie w następujących terminach, po wcześniejszym zgłoszeniu 

na adres e-mail osoby prowadzącej spacer: 

Termin i miejsce spaceru w 2018 r.: Osoba prowadząca spacer do której 
należy kierować zgłoszenie i termin 

zgłoszenia: 

27 stycznia – Park Krajobrazowy Promno Michał Białek 
michal.bialek@zpkww.pl (25.01.) 

3 luty – Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka 
z okazji Światowego Dnia Mokradeł 

Artur Golis 
lednicki@zpkww.pl (1.02.) 

24 marzec – Park Krajobrazowy Dolina Baryczy 
z okazji Światowego Dnia Wody 

Szymon Fritzkowski 
przemecki@zpkww.pl (22.3.) 

7 kwietnia –  Nadgoplański Park Tysiąclecia 
z okazji Międzynarodowego Dnia Ptaków 

Michał Białek 
michal.bialek@zpkww.pl (5.04.) 

12 maja – Przemęcki PK Szymon Fritzkowski 
przemecki@zpkww.pl (10.05) 

26 maja –  Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy 
z okazji Dnia Bociana Białego 

Mirosław Masztalerz 
zerkowsko_czeszewski@zpkww.pl 

(24.05.) 

9 czerwca – Park Krajobrazowy im. gen. D. 
Chłapowskiego z okazji  Dni Lasu i Zadrzewień 

Kornelia Knioła 
rogalinski@zpkww.pl (7.06.) 

21 lipca – Pszczewski Park Krajobrazowy 
z okazji Dnia Włóczykija 

Karolina Ferenc 
pszczewski@zpkww.pl (19.07.) 

18 sierpnia – Nadwarciański Park Krajobrazowy Agnieszka Kaźmierska 
agnieszka.kazmierska@zpkww.pl 

(16.08.) 

22 września – Rogaliński Park Krajobrazowy 
z okazji Dnia Grzyba 

Kornelia Knioła 
rogalinski@zpkww.pl (20.09.) 

20 października – Lednicki Park Krajobrazowy 
z okazji Dnia Krajobrazu 

Artur Golis 
lednicki@zpkww.pl (18.10.) 

17 listopada – Sierakowski Park Krajobrazowy Jacek Wendzonka 
sierakowski@zpkww.pl (15.11.) 

8 grudnia – Powidzki Park Krajobrazowy 
z okazji Dnia Ryby 

Katarzyna Sierpowska 
k.sierpowska@zpkww.pl (6.12.) 

 

3. Zgłoszenia będą przyjmowane maksymalnie do czwartku przed planowanym spacerem (terminy 

podane w tabeli).  

4. Przewodnik oraz materiały informacyjne ZPKWW będą przewidziane dla 30 osób.  O udziale 

decyduje kolejność zgłoszeń.  

5. Warunkiem  odbycia się spaceru jest zgłoszenie minimum 15 osób na dany termin. 

6. Spacery odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych. 

7. W dzień po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, na stronie internetowej ZPKWW ukaże się 

informacja o potwierdzeniu lub ewentualnym odwołaniu spaceru.    

8. Uczestnicy spacerów mają możliwość zdobycia odznak „Przyjaciel parków krajobrazowych 

Wielkopolski”. Odznakę w stopniu brązowym otrzymają osoby, które wezmą udział w co najmniej 4 

mailto:michal.bialek@zpkww.pl
mailto:lednicki@zpkww.pl
mailto:przemecki@zpkww.pl
mailto:michal.bialek@zpkww.pl
mailto:przemecki@zpkww.pl
mailto:zerkowsko_czeszewski@zpkww.pl
mailto:rogalinski@zpkww.pl
mailto:pszczewski@zpkww.pl
mailto:agnieszka.kazmierska@zpkww.pl
mailto:rogalinski@zpkww.pl
mailto:lednicki@zpkww.pl
mailto:sierakowski@zpkww.pl
mailto:k.sierpowska@zpkww.pl


spacerach. Odznakę w stopniu srebrnym – uczestnicy co najmniej 7 spacerów. Najwyższa – złota 

odznaka przyznawana będzie osobom, które wezmą udział w co najmniej 10 spacerach. Odznaki będą 

wydawane na podstawie listy obecności w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru. 

9. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników projektu: 

1) Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją 

projektu „Na manowce - spacery po parkach krajobrazowych Wielkopolski” jest Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95. Dane 

zbierane są i przetwarzane dla potrzeb zgłoszenia, udziału, rozstrzygnięcia i publikacji rozstrzygnięcia 

projektu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich aktualizacji 

i poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

2) Uczestnik przystępując do udziału w projekcie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie 

przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podanych danych osobowych 

wyłącznie w celu udziału w projekcie. 

3) Dane niezbędne do przystąpienia do udziału w projekcie podane są w zgłoszeniu. Niepodanie 

wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych niezbędnych do uczestniczenia w projekcie skutkuje 

brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału 

w projekcie „Na manowce - spacery po parkach krajobrazowych Wielkopolski” 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95 w celu udziału 

w projekcie „Na manowce - spacery po parkach krajobrazowych Wielkopolski” oraz upublicznienia 

ich na stronie internetowej http://www.zpkww.pl/. Dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie dostępu 

do danych oraz do ich poprawiania. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z 

prawdą. 

 

9. Zgłoszenie do projektu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w projekcie.  


