REGULAMIN WYDARZENIA pt.
„RODZINNA EDUKACJA MEDIALNA I QUESTY – ZABAWA GENIALNA!”
Spała, 26-27.03.2022

§ 1 Organizator i cel wydarzenia
1. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Mapa Pasji, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stańczyka
12/4, nr KRS 0000643396, we współpracy z Fundacją Calamita, z siedzibą w Legnicy, przy ul.
Miodowej 3, nr KRS 0000479464 – współrealizatorem programu „Questy – Wyprawy
Odkrywców”.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby wydarzenia jest Fundacja
Mapa Pasji.
3. Informacja o wydarzeniu jest publikowana na stronie www.mapapasji.pl, www.questy.org.pl oraz
w mediach społecznościowych.
4. Celem wydarzenia jest upowszechnienie rezultatów projektu „Edukacja medialna rodziców”
(„Media Literacy for Parents”), współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach
programu Erasmus+ oraz zachęcenie odbiorców do bezpiecznego korzystania z aplikacji
mobilnej do przemierzania questów w całej Polsce.
§ 2 Ramowy program wydarzenia
1. Sobota 26.03 do południa: samodzielne wyprawy trasami 10 questów (bezpłatnych,
edukacyjnych gier terenowych) na terenie powiatu tomaszowskiego (m.in. w Spale, Inowłodzu,
Tomaszowie Mazowieckiem, Niebieskich Źródłach, Czerniewicach) z aplikacją mobilną „Questy –
Wyprawy Odkrywców” (www.questy.org.pl) lub kartą wyprawy;
2. Sobota 26.03 po południu: konferencja nt. edukacji medialnej rodziców, podsumowująca
rezultaty międzynarodowego projektu MeLi (Media Literacy for Parents), w ramach którego
powstały bezpłatne narzędzia edukacyjne dla rodziców, którzy chcą zadbać, by ich dzieci
korzystały z komputerów i smartfonów w sposób bezpieczny i twórczy; równolegle dla dzieci:
warsztaty pieczątkarskie i warsztaty kulinarne (ubijanie śmietany);
3. Niedziela 27.03 do południa: okolicznościowa gra terenowa poświęcona edukacji medialnej,
poprowadzona trasą questu pt. „Spała władców, prezydentów i atletów”.
§ 3 Warunki udziału w wydarzeniu
1. W wydarzeniu może wziąć udział każda osoba dorosła / rodzina / grupa znajomych (zwani dalej
Uczestnikami) zainteresowana:
a. Edukacją medialną, w tym bezpiecznym korzystaniem z internetu i urządzeń mobilnych,
b. Aktywnym spędzeniem czasu na trasach „Questów – Wypraw Odkrywców” w powiecie
tomaszowskim.
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2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wydarzeniu wyłącznie pod opieką rodziców lub
opiekunów prawnych, którzy biorą za nie odpowiedzialność.
3. Warunkiem udziału w części wydarzenia odbywającej się pod dachem (konferencja, warsztaty,
posiłki, noclegi) dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej lat 12 jest posiadanie ważnego paszportu
covidowego lub negatywnego wyniku testu na COVID-19 (PCR lub antygenowego) nie starszego
niż 72 godziny.
4. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest wypełnienie zgłoszenia na wydarzenie dostępnego pod
tym LINKIEM. W przypadku Uczestników, którzy chcą nocować wspólnie, należy wypełnić JEDNO
zgłoszenie dla całej rodziny / grupy.
5. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestników
przez Organizatorów, w celu promocji projektu „Edukacja medialna dla rodziców” oraz promocji
programu „Questy – Wyprawy Odkrywców”. Uczestnicy zostaną poproszeni o podpisanie
stosownych zgód podczas wydarzenia.
6. O przyjęciu na wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu ich zgłoszenia lub wpisaniu go na listę rezerwową
w ciągu maksymalnie 5 dni.
8. Uczestnicy, którzy nie zostaną przyjęci na wydarzenie z powodu braku miejsc, zostaną wpisani na
listę rezerwową. W razie zwolnienia się miejsc, zostaną poinformowani o ich dostępności.
9. O rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy poinformować Organizatorów najpóźniej do 3 dni
przed jego rozpoczęciem (tj. do 23.03.2022). Osoby, które nie będą uczestniczyć, a nie
poinformowały o tym wcześniej, nie będą miały wstępu na kolejne wydarzenia realizowane przez
Organizatorów.
10. W wyjątkowych sytuacjach (np. wypadek, nagłe zachorowanie) Organizatorzy mogą odstąpić od
sankcji wskazanej w pkt. 9, jednak zawsze konieczne jest ich poinformowanie najpóźniej
25.03.2022.
11. O wszelkich zmianach dot. pobytu Uczestników (np. zmiana liczby noclegów, posiłków, diety itp.)
lub o jego odwołaniu należy informować Organizatorów pod nr tel. 783 599 157.
§ 4 Miejsce wydarzenia
1. Część stacjonarna wydarzenia (konferencja nt. edukacji medialnej rodziców) odbędzie się
w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „Zacisze” w Spale (ul. Piłsudskiego 20, 97-215 Spała),
zwanym dalej Ośrodkiem.
2. Pozostałe części wydarzenia wskazane w art. 2 odbędą się na terenie powiatu tomaszowskiego,
na wolnym powietrzu.
3. Uczestnicy wydarzenia zapewniają sobie dojazd we własnym zakresie.
§ 5 Odpłatność za udział w wydarzeniu
1. Udział w elementach programu wydarzenia wskazanych w art. 2 jest bezpłatny, ale wymaga
zgłoszenia udziału.
2. Organizatorzy zapewniają też bezpłatny nocleg dn. 26/27.03.2022, obiad i kolację 26.03.2022
oraz śniadanie 27.03.2022 w ośrodku wskazanym w art. 4 pkt. 1, a także możliwość bezpłatnej
kolacji i noclegu dn. 25/26.03.2022 dla każdej osoby dorosłej, która:
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weźmie udział w sobotniej konferencji nt. edukacji medialnej tzn. będzie obecny w sali
konferencyjnej przez cały czas konferencji w sobotę 26.03.2022 w godz. 15:00-18:30 i
podpisze się na liście obecności;
• do 28.02.2022 zarejestruje się w aplikacji mobilnej MeLi dostępnej na stronie:
http://meli4parents.eu/pl/activities i zrealizuje min. 10 zadań dostępnych w aplikacji
(konieczne jest oznaczenie zadań jako ukończonych);
• wypełni ankietę ewaluacyjną dot. aplikacji MeLi dostępną TUTAJ.
Dodatkowo, Organizatorzy zapewnią wszystkie ww. noclegi i posiłki dla nie więcej niż jednego
dziecka osoby dorosłej spełniającej warunki opisane w pkt. 2. (Przykładowo: w przypadku rodziny
z dwojgiem dzieci, by pobyt obojga dzieci mógł zostać sfinansowany przez Organizatorów, dwoje
opiekunów musi być obecnych na konferencji i spełnić wymogi dot. aplikacji MeLi. W przeciwnym
razie z projektu może zostać sfinansowany pobyt jednego rodzica i jednego dziecka, a za drugiego
rodzica z drugim dzieckiem konieczna będzie dopłata).
W czasie konferencji dzieci mogą skorzystać z warsztatów pieczątkarskich i kulinarnych. Zostanie
im zapewniona opieka.
Osoby, które nie spełniają ww. warunków, mogą skorzystać z noclegów i posiłków w tym samym
ośrodku za dopłatą, którą należy uiścić na recepcji Ośrodka w momencie zameldowania:
a. osoba dorosła – od obiadu w sobotę do śniadania w niedzielę: 190 zł; od kolacji w piątek
do śniadania w niedzielę: 300 zł;
b. dziecko do lat 10: od obiadu w sobotę do śniadania w niedzielę: 165 zł; od kolacji w
piątek do śniadania w niedzielę: 255 zł (dzieci do lat 3 bezpłatnie).
Organizatorzy poinformują Uczestników o wysokości koniecznej dopłaty do pobytu w momencie
przyjęcia zgłoszenia na wydarzenie.
Jeśli Uczestnik wydarzenia zadeklaruje spełnienie wymagań do bezpłatnych świadczeń
opisanych w art. 5 pkt 2, ale ich nie spełni, Organizator anuluje bezpłatne świadczenia (noclegi i
posiłki) przyznane mu i ewentualnie dziecku pozostającemu pod jego opieką. W takiej sytuacji
Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty dodatkowych kosztów swojego pobytu na wydarzeniu.
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§ 6 Odpowiedzialność Organizatorów i Uczestników
1. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom program merytoryczny wydarzenia w sobotę 26.03.2022
w godz. 15:00-18:30 oraz w niedzielę 27.03.2022 w godz. 9:00-13:00. Pozostały czas Uczestnicy
zagospodarowują sobie we własnym zakresie.
2. Organizatorzy nie ponoszą kosztów dojazdu Uczestników na miejsce wydarzenia i/lub
poszczególnych jego części.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za warunki noclegów i posiłki świadczone przez
Ośrodek, jednak dokładają starań, by zapewnić Uczestnikom możliwość noclegu w pokojach dla
wybranej przez nich liczby osób oraz wybraną przez nich dietę.
4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Ośrodka, w którym odbywa się
wydarzenie.
5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i majątkową za wszelkie szkody wyrządzone innym
Uczestnikom lub poczynione w Ośrodku przez niego lub dziecko pozostające pod jego opieką.
6. O dodatkowych elementach programu wydarzenia (np. konkursy, nagrody) Uczestnicy zostaną
poinformowani na stronach internetowych www.mapapasji.pl i www.questy.org.pl.
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