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REGULAMIN WYDARZENIA KULTURALNO-EDUKACYJNEJ 

„KRAKOWSKA AKADEMIA KLIMATU” 

  

 § 1. Organizator 

1. Organizatorem akcji „Krakowska Akademia 

Klimatu”, zwana dalej: „WYDARZENIEM”, jest Fundacją 

Green Festival z siedzibą w Śledziejowicach 172, 32-

020 Wieliczka, NIP: 6832099124, REGON: 369501472, 

wpisaną  do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000718705, zwane w dalszej części regulaminu 

Organizatorem. 

2. Informacji na temat Wydarzenia udzielane są pod 

numerem telefonu 730 731 802, e-mail: 

JanMachejek@greenfestival.pl. 

3. Partnerem Wydarzenia jest Gmina Miejska  Kraków. 

4. Partnerem merytorycznym Wydarzenia jest  

UN Global Compact Network Poland 

  

§ 2. Cele Wydarzenia 

1. Głównym celem Wydarzenia jest realizacja działań 

na rzecz wspólnoty lokalnej zmierzających do 

podniesienia świadomości w zakresie edukacji 

klimatycznej, a w szczególności edukacja młodzieży w 

zakresie świadomości klimatycznej oraz rzetelna i 

merytoryczna dyskusja na temat postępujących zmian 

środowiska. 

 

2. Zachęcenie młodzieży do rozmowy z rówieśnikami, 

rodziną, znajomymi na tematy będące przedmiotem 

Wydarzenia. 

  

§ 3. Uczestnicy Wydarzenia 

1. Wydarzenie skierowana jest do szkół 

ponadpodstawowych z terenu Krakowa. 

2. Zgłoszenie do udziału w Wydarzeniu odbywa się 

poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na 

stronie: www.greenfestival.pl/akademiaklimatu/.  

3. Do udziału w Wydarzeniu można się zgłaszać przed 

jej rozpoczęciem, w trakcie jej trwania aż do 7 dni przed 

ostatnim spotkaniem przewidzianym w ramach 

Wydarzenia. 

4. Udział w Wydarzeniu jest darmowy, ze względu na 

ograniczenia wynikające z lokalizacji spotkań oraz 

ewentualnych restrykcji sanitarnych o udziale decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

5. Osoba zgłaszająca placówkę do wzięcia udziału w 

Wydarzeniu oświadcza, że dyrekcja placówki została 

poinformowana o tym fakcie oraz wyraziła zgodę na 

udział uczniów w danym spotkaniu. 

  

§ 4. Harmonogram Wydarzenia 

1. W ramach Wydarzenia zorganizowane zostaną cztery 

(4) spotkania w Kinie Kijów w Krakowie, al. Zygmunta 

Krasińskiego 34 

2. Spotkania będą się odbywały w okresie pomiędzy 1 

września 2022r. a 31 grudnia 2022 roku. Dokładne 

terminy spotkań będą dookreślone w trybie roboczym.  

3. Każda zgłoszona placówka po dokonaniu rejestracji 

otrzyma drogą elektroniczną materiały dotyczące 

spotkania do którego nastąpiło zgłoszenie – informacje 

o przebiegu spotkania, wytyczne, itp. 

4. O wszelkich zmianach w harmonogramie akcji, które 

mogą pojawić się w trakcie trwania Wydarzenia, 

Organizator będzie informował drogą elektroniczną. 

  

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do Wydarzenia oznacza akceptację 

regulaminu, zapisów RODO oraz wyrażenie zgody 

uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przetwarzanie 

jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. a i b 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej współpracy z 

Organizatorem oraz w celach związanych z 

Wydarzeniem. 

2. Organizator wyraża zgodę na wykorzystywanie 

własnego logo placówkom, które przystąpiły do 

Wydarzenia poprzez publikację zebrany materiałów 

podczas trwania Wydarzenia na własnych stronach 

internetowych na potrzeby promocji całej Wydarzenia. 

 


