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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 
1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady akcji 

ekologicznej pt.: Dziobek jerzyka i komar znika zwanej dalej „Akcją”. 

2. Organizatorem Akcji jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, zwane dalej 

„Organizatorem” we współpracy z Gminą Gogolin. 

3. Zgłoszenie się do Akcji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień  

regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 
 

4. Do głównych celów Akcji należy: 

1) Promocja i ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej; 

2) Promowanie zrównoważonego rozwoju, ekologicznego trybu życia                                                         

z poszanowaniem lokalnych walorów przyrody; 

3) Propagowanie postaw proekologicznych w najbliższym otoczeniu; 

4) Ochrona gatunkowa – jerzyka (łac. Apus apus) - odtworzenie siedlisk i poprawę 

warunków lęgowych tego gatunku. 

  
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 
 

1. Udział w Akcji jest bezpłatny i dobrowolny.  

2. Zgłoszenie do udziału w Akcji musi być dokonane zgodnie z Regulaminem poprzez 

podpisanie Deklaracji udziału.  

3. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym 

osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Akcji 

tylko za pomocą przedstawiciela ustawowego  lub  przy udziale opiekuna 

prawnego.  

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI 
  

1. Warunkiem udziału w Akcji jest: 

1) Podpisanie Deklaracji udziału w akcji, zgodnie ze wzorem; 

2) Odbiór domku dla owadów i jego montaż w miejscu zamieszkania zgodnie 

z punktem IV niniejszego regulaminu; 

3) Uwaga: określono limit – maksymalnie pięć domków dla jednej 

deklaracji. 
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2. Regulamin oraz wzór Deklaracji udziału dostępne są na stronie internetowej: 

www.aglomeracja-opolska.pl oraz na stronie www.gogolin.pl. 

3. Złożenie Deklaracji udziału i odbiór domku możliwy jest: w Urzędzie 

Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, w godzinach pracy Urzędu 

(najlepiej po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 77 40 

76 840)  

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń! 

 

Akcja trwa do wyczerpania zapasów 

 

 

IV. ZASADY MONTAŻU DOMKÓW DLA OWADÓW 

 

1. Jeśli chcemy, aby jerzyki zamieszkały w naszej okolicy lub wykonujemy remont 

elewacji np. prace termomodernizacyjne warto pomyśleć o zawieszeniu 

odpowiednich budek lęgowych dla jerzyków. 

2. Budka dla jerzyka powinna mieć odpowiednie wymiary z owalnym otworem 

wlotowym umieszonym z brzegu dłuższego boku skrzynki. Najważniejsza jest jej 

bardzo solidna konstrukcja oraz prawidłowe zawieszenie.  

3. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku działań kompensacyjnych (np. po remoncie 

elewacji) jest powieszenie skrzynki w miejscu zamykanego otworu, ponieważ jerzyki 

dokładnie pamiętają, gdzie miały gniazdo i trudno im uczyć się nowych lokalizacji.  

4. Można również zaprosić jerzyki do nowej siedziby, należy jednak pamiętać o kilku 

zasadach: 

1) Budka dla jerzyka powinna być zawieszona w odpowiednim miejscu; 

2) Bezpośrednio pod nią musi być wolna przestrzeń bez żadnych przeszkód 

typu anteny, barierki itp. gdyż jerzyki przed rozpoczęciem lotu spadają 

swobodnie w dół; 

3)  Miejsce usadowienia budek: najlepsze są północne i wschodnie; 

4) Jerzyki są ptakami kolonijnymi, więc skrzynki lęgowe powinny wisieć 

w grupach, blisko siebie.  

http://www.aglomeracja-opolska.pl/
http://www.gogolin.pl/
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5. Ze względu na to, że ptaki te przylatują do Polski dopiero w maju, zdarza się, że ich 

gniazda zajmują inne gatunki. Aby temu zapobiec można ściągnąć skrzynkę jesienią 

i zawiesić dopiero pod koniec kwietnia, lub do czasu pojawienia się jerzyków 

zatykać otwór wlotowy. 

6. Jerzyk Apus apus jest ptakiem objętym ścisłą ochroną gatunkową, zasiedla budynki, 

budując gniazda we wgłębieniach murów, szczelinach, otworach, stropodachach i pod 

dachówkami. Jednak liczba miejsc gniazdowych jerzyków corocznie maleje. Główną 

przyczyną tego są remonty elewacji i prace termomodernizacyjne budynków. W trakcie 

tych prac zatykane są wszelkie szczeliny w ścianach, a otwory prowadzące do 

stropodachów są zamykane kratkami. W konsekwencji jerzykowi zaczyna brakować 

miejsc do gniazdowania. W takich sytuacjach, jedyną rekompensatą strat siedliskowych 

jest montaż skrzynek lęgowych. Taka skrzynka służy jednej parze ptaków przez wiele lat. 

7. Zachęcamy do montażu kolejnych budek dla jerzyków. 

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

1. Udział w Akcji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Akcji,                            

w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk Uczestników Akcji (zgodnie 

z  Rozporządzeniem 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 

osobowych) (dalej: „RODO”). 

2. Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych jest 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska z siedzibą przy ul. Plac Wolności 6, 45-018 

Opole. 

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem w następujący sposób: pod 

adresem e-mail inspektora ochrony danych: edyta.orlowska@ao.opole.pl lub też 

listownie na adres: ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach: 

a) sprawnego przeprowadzenia Akcji, co do następujących danych: imię                                         

i nazwisko, nr telefonu lub adres e-mail; 

mailto:edyta.orlowska@ao.opole.pl
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b) statystycznych i archiwizacyjnych związanych z obowiązkiem rozliczenia 

przez Organizatora projektu, w ramach którego organizowana jest akcja co do 

następujących danych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, wizerunek -  

w tym zakresie podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora sprowadzający się do 

konieczności wypełnienia ciążących na nim obowiązków statystycznych 

wynikających z obowiązku sprawozdawczego, jaki ciąży na Organizatorze w 

związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. 

5. Dane osobowe przetwarzane w celach statystycznych będą przetwarzane przez 

okres niezbędny dla realizacji obowiązków ciążących na Organizatorze na 

podstawie umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Dane 

przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez 

okres obowiązywania umowy, a po tym czasie do upływu terminu przedawnienia 

roszczeń, zaś dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do 

chwili cofnięcia tej zgody. 

6. Organizator informuje, iż z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej 

organizacji Akcji, dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane 

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora czynności o charakterze 

organizacyjnym i technicznym, w tym w szczególności: pracownikom 

Organizatora odpowiedzialnym za przeprowadzenie Akcji, a ponadto 

pracownikom instytucji kontrolnych związanych z zawartą przez Organizatora 

umową o dofinansowanie Akcji ze środków unijnych. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii 

Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych 

dotyczących Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie. Powyższe nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody przed jej 

cofnięciem. 
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10. Dodatkowo, przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia skargi do organu 

nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym 

niezbędne do udziału w Akcji. 

12. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w systemie informatycznym 

przy czym decyzje dotyczące przeprowadzenia Akcji nie będą podejmowane                          

w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. 

 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

1. Szczegółowe informacje o Akcji można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia 

Aglomeracja Opolska pod numerem telefonu 731 973 123 w godzinach pracy 

Biura lub adresem e-mail: biuro@ao.opole.pl oraz w Urzędzie Miejskim w 

Gogolinie pod numerem telefonu 77 40 76 840 w godzinach pracy Urzędu lub 

adresem e-mail anna.piosek@gogolin.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Akcji po 

wyczerpaniu zapasów oraz zmiany treści regulaminu Akcji. 

3. Informacja o ewentualnych zmianach dostępna będzie na stronie 

www.aglomeracja-opolska.pl.  

4. Spory związane z zasadami Akcji będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego 

decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.  

5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji.  

6. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia i zamknięcia Akcji. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone 

lub opóźnione złożenie Deklaracji udziału. 

 

 

ZATWIERDZAM 
 

Piotr Dancewicz 
 

/~/ 
 

Dyrektor Biura 
Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 

mailto:biuro@ao.opole.pl
mailto:anna.piosek@gogolin.pl
http://www.aglomeracja-opolska.pl/

