Regulamin uczestnictwa w Warsztatach z zakresu systemów
certyfikacji produktów rybnych realizowanych w ramach projektu
„Kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz i
oceanów” finansowanego ze środków pochodzących z Islandii,
Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Warsztatach z zakresu systemów certyfikacji
produktów rybnych realizowanych w ramach projektu „Kampania na rzecz ochrony różnorodności
biologicznej mórz i oceanów” finansowanego ze środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu
i Norwegii w ramach funduszy EOG.
2. Realizatorem projektu jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. M.Gandhiego 3,
02-645 Warszawa, zwana dalej organizatorem.
3. Warsztaty z zakresu systemów certyfikacji produktów rybnych na zlecenie Fundacji WWF Polska
realizowane są przez panią Annę Dębicką – eksperta ds. certyfikacji MSC (Marine Stewardship
Council).
4. Celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom wpływu zaopatrywania w produkty rybne na
zachowanie różnorodności biologicznej mórz i oceanów, przekazanie wiedzy na temat istniejących
programów certyfikacji, przedstawienie najnowszych standardów oraz zasad, które należy spełnić
aby przystąpić do procesu certyfikacji, co powinno przełożyć się na wzrost ilości certyfikowanych
produktów na rynku, a tym samym wpłynąć pozytywnie na ochronę różnorodności biologicznej
mórz i oceanów oraz przekazanie wiedzy na temat komunikacji w działaniach marketingowych
zwiększających świadomość konsumentów w zakresie ich wpływu na stan różnorodności
biologicznej mórz i oceanów.
5. Poprzez zgłoszenie swojego udziału każdy uczestnik akceptuje regulamin Warsztatów z zakresu
systemów certyfikacji produktów rybnych w całości i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w
nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do uczestnictwa w
projekcie.

§2
Założenia projektu i zasady rekrutacji
1. Warsztaty z zakresu systemów certyfikacji produktów rybnych mają zasięg ogólnopolski i są
dostępne jedynie dla: przetwórców ryb i / lub owoców morza oraz podmiotów bezpośrednio
obsługujących klienta (CFO) - firm sprzedających bezpośrednio do odbiorców końcowych, takich jak
restauracje, stołówki, sklepy rybne i stoiska z rybą w sieciach handlowych.
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2. Poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego osoby zainteresowane uczestnictwem
w Warsztatach, potwierdzają, że w momencie zgłoszenia są aktywnie działającymi przetwórcami
(przedstawicielami przetwórców) ryb i / lub owoców morza bądź przedstawicielami podmiotów
bezpośrednio obsługujących klienta (CFO) - firm sprzedających bezpośrednio do odbiorców
końcowych, takich jak restauracje, stołówki, sklepy rybne i stoiska z rybą w sieciach handlowych.
3. W ramach cyklu zorganizowane zostaną 4 Warsztaty – 2 skierowane dla przetwórców ryb i / lub
owoców morza oraz 2 skierowane dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO) - firm
sprzedających bezpośrednio do odbiorców końcowych, takich jak restauracje, stołówki, sklepy rybne
i stoiska z rybą w sieciach handlowych. Warsztaty odbędą się w Gdyni i w Warszawie.
4. Warsztaty zaplanowane są w następujących terminach: warsztaty dla przetwórców ryb i / lub
owoców morza – 30 marca 2016 (Gdynia) i 8 kwietna 2016 (Warszawa); warsztaty dla podmiotów
bezpośrednio obsługujących klienta (CFO) - firm sprzedających bezpośrednio do odbiorców
końcowych, takich jak restauracje, stołówki, sklepy rybne i stoiska z rybą w sieciach handlowych – 29
marca 2016 (Gdynia) i 7 kwietnia 2016 (Warszawa). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
terminów realizacji warsztatów.
5. W każdym warsztacie udział weźmie około 20 uczestników.
6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników reprezentujących jedną firmę –
gwarantowany jest udział jednej ze zgłoszonych osób, o możliwości udziału pozostałych zdecyduje
organizator po przeanalizowaniu ilości wszystkich zgłoszeń.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i/lub lokalizacji Warsztatu w terminie do 7 dni
przed wyznaczonym terminem. W przypadku zmiany terminu i/lub lokalizacji uczestnik może
zrezygnować z Warsztatu bez żadnych konsekwencji w terminie do 3 dni od ogłoszenia zmian.
8. Zapisów na Warsztaty można dokonać tylko w formie elektronicznej, poprzez odesłanie
uzupełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: warsztatywwf@gmail.com do dnia 6 marca
2016 r.
9. Do udziału w Warsztatach zostaną zakwalifikowane osoby spełniające kryterium określone w pkt. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem pkt. 6.
10. Za datę wpływu zgłoszenia uważa się dzień i godzinę, w którym kompletnie wypełniony formularz
zostanie zapisany w systemie. Każde zgłoszenie otrzyma numer rekrutacyjny (numer kolejności/data
wpływu/godzina wpływu). Zgłoszenia udziału dostarczone do organizatora w inny sposób nie będą
przyjmowane.
11.Każdy zgłaszający, który prawidłowo wypełni formularz elektroniczny, zostanie poinformowany
drogą elektroniczną o wyniku rekrutacji w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
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§3
Realizacja warsztatów
1. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
2. Warsztaty będą obejmować wykłady, w trakcie których przedstawione zostaną najistotniejsze
zagadnienia z zakresu wpływu zaopatrywania w produkty rybne na zachowanie różnorodności
biologicznej mórz i oceanów, przekazanie wiedzy na temat systemów certyfikacji gwarantujących
ochronę różnorodności biologicznej mórz i oceanów, zasad ich funkcjonowania oraz komunikacji w
działaniach marketingowych zwiększających świadomość konsumentów w zakresie ich wpływu na
stan różnorodności biologicznej mórz i oceanów oraz czas na dyskusję / pytania uczestników.
3. W przypadku gdy uczestnik zgłosi swój udział w warsztatach, a z jakichś przyczyn nie może wziąć w
nim udziału, może z niego zrezygnować najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem
Warsztatu bez ponoszenia żadnych konsekwencji.
4. W przypadku gdy uczestnik nie zgłosi swojej nieobecności na warsztacie lub zrezygnuje w terminie
krótszym niż 7 dni przed Warsztatem, zostanie on obciążony karą w wysokości 150 zł.
5. Uczestnicy otrzymają certyfikaty, wystawione przez organizatora, potwierdzające udział
w Warsztatach z zakresu systemów certyfikacji produktów rybnych.

§4
Ochrona danych osobowych
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie zgody przez uczestników projektu na
gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu prawidłowej
realizacji projektu. Niewyrażenie przez uczestnika lub jego prawnego opiekuna zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w projekcie.
2. Administratorem danych osobowych uczestników projektu będzie organizator. Dane osobowe
uczestników zgłoszonych do udziału w projekcie będą przetwarzane w celu prawidłowego
przeprowadzenia projektu. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach
przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na
piśmie, na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją,
przeprowadzeniem i ewaluacją projektu.
3. Organizator zapewnia, że informacje nie zostaną odsprzedane lub przekazane pod innym tytułem
prawnym żadnej stronie trzeciej. Informacje są przesyłane do baz danych organizatora bezpiecznym
połączeniem internetowym.
4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom projektu przysługuje prawo wglądu w ich
dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania
przez organizatora.
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§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez firmy telekomunikacyjne,
firmy pocztowe oraz inne osoby doręczające przesyłki.
2. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez organizatora.
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