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Regulamin organizacyjny warsztatów ogrodniczych realizowanych w ramach działań 

pilotażowych innowacji dot. społeczności sąsiedzkich dbających o wspólną zieleń – 

dla planety, dla miasta, dla siebie, wyłonionej w ramach naboru „Pomysł na Miasto” 

w obszarze adaptacji do zmian klimatu w mieście 

 

1. Warsztaty ogrodnicze, zwane dalej Warsztatami, organizowane są przez 

Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą główną w Gdyni (81-346) pod 

adresem ul. Żeromskiego 31, zwane dalej Organizatorem. 

2. Warsztaty prowadzone są w ramach testowania innowacji wyłonionej w naborze 

Pomysłów na Miasto będącym częścią zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w 

Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 

2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie 

umowy o dofinansowanie projektu nr DPT/BDG-II/POPT/19/19. 

3. Warsztaty finansowanie będą ze środków zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w 

Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 

2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie 

umowy o dofinansowanie zadania nr DPT/BDG-II/POPT/19/19.  

4. Działem odpowiedzialnym za komunikowanie się z Uczestnikami/-czkami w imieniu 

Organizatora warsztatów i nadzór nad przebiegiem warsztatów jest UrbanLab 

Gdynia. 

5. Warsztaty odbędą się w dniach 11.08.2021, 16.08.2021 i 07.09.2021 r. w godz. 

18:00-20:00 w siedzibie UrbanLab Gdynia pod adresem: al. Zwycięstwa 96/98, 81-

451 Gdynia (wejście od ul. Stryjskiej). 

6. Udział Uczestnika/-czki w warsztatach jest bezpłatny. 

7. Organizator zapewnia Uczestnikom/-czkom materiały warsztatowe. 

8. Zapisy na warsztaty prowadzone są przez internet za pośrednictwem platformy 

LimeSurvey do wyczerpania miejsc, na każde z trzech warsztatów oddzielnie.  

9. Liczba uczestników/-czek, którzy mogą wziąć udział w warsztatach wynosi na każdy z 

trzech warsztatów oddzielnie  – do 12 osób.  

10. Organizator skontaktuje się drogą mailową z każdym Uczestnikiem/-czką w celu 

potwierdzenia zapisu.  

11. Uczestnikami/-czkami warsztatów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. 

12. Uczestnik/-czka może zrezygnować z udziału w warsztatach w dowolnym momencie. 

Rezygnacja musi być złożona w formie udokumentowanej, tj. pisemnie, przesyłając 

informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

urbanlab@lis.gdynia.pl. 

13. Uczestnik/-czka warsztatów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych na potrzeby Warsztatów, analizy i ewaluacji działań związanych z 

Warsztatami, weryfikacji poprawności wydatkowania dotacji uzyskanej na podstawie 

umowy nr DPT/BDG-II/POST/19/19 z dnia 07.03.2019 zawartej pomiędzy Skarbem 

Państwa – Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Gminą Miasta Gdyni. Weryfikacja może 

zostać osoby upoważnione odrębnymi przepisami do kontroli zadania „Adaptacja 

Koncepcji UrbanLab w Gdyni”, sprawdzenia poprawności wydatkowania środków 

publicznych (Załącznik nr 1). Zgoda jest dobrowolna, ale brak wyrażenia zgody 

skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w warsztatach.  

14. Organizator informuje, że będzie rejestrować (fotografować), pokazywać, i 

rozpowszechniać zdjęcia z Warsztatów w ramach działań informacyjno-promocyjnych 

prowadzonych przez Organizatora na stronach www oraz profilach Organizatora oraz 
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Gminy Miasta Gdynia w mediach społecznościowych. Publikacja zarejestrowanych 

materiałów nastąpi po uzyskaniu od Uczestnika/-czki zgody na wykorzystanie 

wizerunku (Załącznik nr 2). 

15. Organizator informuje, że Uczestnicy/-czki Warsztatów muszą zobowiązać się do 

przestrzegania Zasad bezpieczeństwa w przestrzeniach społecznych prowadzonych 

przez Laboratorium Innowacji Społecznych w czasie epidemii COVID-19 wraz z 

załącznikami (Załącznik nr 3). Zobowiązanie jest dobrowolne, ale jego brak skutkuje 

brakiem możliwości wzięcia udziału w warsztatach. 

16. Z powodu limitu osób, które mogą przebywać w przestrzeni UrbanLab Gdynia 

określonych w Zasadach bezpieczeństwa w przestrzeniach społecznych 

prowadzonych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w czasie epidemii covid-19 

(Załącznik nr 3) prosimy o nieprzychodzenie na Warsztaty z osobami 

towarzyszącymi, a także o noszenie maseczek i dezynfekcję rąk. 

17. Wszelkie kwestie dotyczące Warsztatów należy zgłaszać do Laboratorium Innowacji 

Społecznych – UrbanLab Gdynia poprzez e-mail urbanlab@gdynia.lis.pl lub 

telefonicznie 58 727 39 16. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. 

 

Lista załączników: 
1. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 1. 

2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku – Załącznik nr 2. 

3. Zasady bezpieczeństwa w przestrzeniach społecznych prowadzonych przez 

Laboratorium Innowacji Społecznych w czasie epidemii COVID-19 wraz z 

załącznikami – Załącznik nr 3. 

4. Lista obecności wraz z informacją na temat przetwarzania danych osobowych – 

Załącznik nr 4. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


