
ZŁAP ODDECH W GÓRACH 2023!
zielone szkoły w JORDANOVEJ w Beskidzie Sądeckim

- regulamin zapisów i uczestnictwa

1. Program  „ZŁAP  ODDECH  W  GÓRACH  2023!  Zielone  szkoły  w  JORDANOVEJ  w Beskidzie
Sądeckim” organizowany jest przez Centrum Młodzieży im. dr.  Henryka Jordana (zwane
dalej Organizatorem)  w  Centrum  Wypoczynku  „JordaNova”  w  Gołkowicach  Górnych
i adresowany jest do szkół podstawowych i średnich z Krakowa.

2. Każda szkoła biorąca udział w programie zobligowana jest do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem i do jego przestrzegania.

3. Ilość miejsc w programie jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Terminy
zgłoszeń:

 zgłoszenia na turnusy luty-marzec br. - od 30 stycznia br.
 zgłoszenia na turnusy kwiecień-czerwiec  br.  -  w marcu br.  (konkretna data  rozpoczęcia

zapisów zostanie ogłoszona w terminie późniejszym)
 zgłoszenia na turnusy we wrześniu br. - w czerwcu br. (konkretna data rozpoczęcia zapisów

zostanie ogłoszona w terminie późniejszym)
 zgłoszenia  na  turnusy  październik-listopad  br.  -  we  wrześniu  br.  (konkretna  data

rozpoczęcia zapisów zostanie ogłoszona w terminie późniejszym).

4. Zielone szkoły będą się odbywać w okresie luty – listopad 2023 w turnusach 5-dniowych, od
poniedziałku  do  piątku  (4  noclegi)  na  terenie  Centrum  Wypoczynku  „JordaNova”
w Gołkowicach Górnych,  które jest  w pełni  przystosowane do realizacji  wypoczynku dla
dzieci i młodzieży.

5. Terminy turnusów:
 I TURNUS: 13-17 II 
 II TURNUS: 20-24 II 
 III TURNUS: 27 II-3 III 
 IV TURNUS: 6-10 III
 V TURNUS: 13-17 III 
 VI TURNUS: 20-24 III 
 VII TURNUS: 27-31 III 
 VIII TURNUS: 17-21 IV 
 IX TURNUS: 24-28 IV 
 X TURNUS: 8-12 V
 XI TURNUS: 15-19 V 
 XII TURNUS: 29 V - 2 VI 
 XIII TURNUS: 12-16 VI
 XIV TURNUS: 19-23 VI



 XV TURNUS: 4-8 IX
 XVI TURNUS: 11-15 IX
 XVII TURNUS:  18-22 IX
 XVIII TURNUS: 25-29 IX
 XIX TURNUS:  2-6 X 
 XX TURNUS - 9-13 X
 XXI TURNUS - 16-20 X 
 XXII TURNUS -  23-27 X

6. Koszt udziału w programie dla jednego uczestnika (ucznia) wynosi 180 zł (turnus 5-dniowy);
udział opiekunów ze strony szkoły jest bezpłatny.

Cena zawiera:
• przejazd autokarem w obie strony:  spod szkoły (wskazany  adres)  do Gołkowic Górnych

i z powrotem,
• 4  noclegi  w  Centrum Wypoczynku  „JordaNova”  w Gołkowicach  Górnych  (filia  Centrum

Młodzieży  im.  dr.  H.  Jordana  w  Krakowie)  w  pokojach  2-osobowych  z  łazienkami
w pawilonie hotelowym oraz 5-osobowych drewnianych domkach z łazienkami,

• 3 pełne posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja,
• ubezpieczenie NNW,
• możliwość korzystania, po wcześniejszym zgłoszeniu, z:

- krytej hali sportowej, boisk do siatkówki, piłki nożnej i ręcznej
- świetlicy/sali konferencyjno-szkoleniowej wyposażonej w projektor, 3 sal dydaktycznych
(jedna sala na 20-25 osób, druga - na 20 osób, trzecia - do 12 osób)
- miejsca do zorganizowania ogniska lub grilla;
-  leżaków, rowerów, gier planszowych.

7. Szkoły  zainteresowane  wysłaniem  klas  do  Centrum  Wypoczynku  „JordaNova”  same
zapewniają  dzieciom/młodzieży  opiekę  wychowawców  przez  cały  okres  pobytu  oraz
przygotowują i  realizują program zajęć na miejscu (na bazie infrastruktury ośrodka).  Po
stronie  szkoły  leżą  także  wszelkie  niezbędne  do  organizacji  wyjazdu  na  zieloną  szkołę
formalności. 

8. Warunki uczestnictwa leżące po stronie szkoły:

 akceptacja niniejszego Regulaminu,
 zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału w programie – wyłącznie drogą mailową, na adres

zielonaszkola@cmjordan.krakow.pl. Mail zgłoszeniowy powinien zawierać:  nazwę szkoły,
adres  szkoły,  preferowany  termin  wyjazdu  i  liczbę  uczestników,  osobę  do  kontaktu  ze
strony szkoły /imię i  nazwisko,  nr telefonu,  adres e-mail/.  Obowiązują terminy zgłoszeń
przypisane do konkretnych turnusów, podane w pkt. 3 oraz pkt. 9 niniejszego Regulaminu.
UWAGA: po wysłaniu zgłoszenia w formie e-mail należy czekać na kontakt (mailowy lub
telefoniczny) ze strony Organizatora.

 po  otrzymaniu  potwierdzenia  wyjazdu  od  Organizatora  –  odesłanie
zielonaszkola@cmjordan.krakow.pl skanu/zdjęcia wypełnionego,  podpisanego i podbitego

mailto:zielonaszkola@cmjordan.krakow.pl
mailto:zielonaszkola@cmjordan.krakow.pl


pieczątką  przez  Szkołę  formularza  zgłoszeniowego  (wzór  tego  formularza  zostanie
przesłany przez Organizatora na adres e-mail podany w zgłoszeniu)

 po  ustaleniu  szczegółów  wyjazdu  z  Organizatorem,  przesłanie  na  adres
zielonaszkola@cmjordan.krakow.pl listy  uczestników  zielonej  szkoły  na  potrzeby
ubezpieczenia NNW (w terminie do 10 dni przed planowanym turnusem)

 uregulowanie pełnej kwoty należności za wszystkich uczniów biorących udział w zielonej
szkole na konto Centrum Młodzieży (numer konta podany niżej)

 przesłanie  potwierdzenia dokonanej  wpłaty  na  adres  zielonaszkola@cmjordan.krakow.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni przed planowanym turnusem

 brak  wpłaty  w  określonym  terminie  uznany  zostanie  przez  Organizatora  za  rezygnację
szkoły z uczestnictwa w wyjeździe.

Dane do przelewu/wpłaty:
Numer konta Centrum Młodzieży: 82 1020 4900 0000 8202 3402 0795
tytuł wpłaty: „Zielone szkoły w JORDANOVEJ - turnus ... /tu wpisać numer i datę turnusu/
dla … ... /tu wpisać nazwę Szkoły/”. 
Potwierdzenie  wpłaty  prosimy  przesłać  na  adres:  zielonaszkola@cmjordan.krakow.pl
w celu szybszego przyporządkowania wpłaty. 

9.  Zgłoszenia   -  wyłącznie  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej -  na  adres  e-mail:
zielonaszkola@cmjordan.krakow.pl w terminach:

 zgłoszenia na turnusy luty-marzec br. - od 30 stycznia br.
 zgłoszenia na turnusy kwiecień-czerwiec  br.  -  w marcu br.  (konkretna data  rozpoczęcia

zapisów zostanie ogłoszona w terminie późniejszym)
 zgłoszenia na turnusy we wrześniu br. - w czerwcu br. (konkretna data rozpoczęcia zapisów

zostanie ogłoszona w terminie późniejszym)
 zgłoszenia  na  turnusy  październik-listopad  br.  -  we  wrześniu  br.  (konkretna  data

rozpoczęcia zapisów zostanie ogłoszona w terminie późniejszym).

10. Postanowienia końcowe:

 wszelkie  wątpliwości  i  kwestie  sporne  nie  ujęte  w  niniejszym  regulaminie  rozstrzyga
Organizator,

 Organizator  zastrzega  sobie  prawo zmiany  niniejszego regulaminu i  zobowiązuje  się  do
poinformowania Uczestników o wprowadzonych zmianach,

 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusów na każdym etapie ich przygotowań
w przypadku zaistnienia okoliczności  rozumianych jako siła wyższa,  a także  w związku z
aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju,

 Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  cenne  przedmioty  przywiezione  przez
uczestników i opiekunów na teren Ośrodka (telefony, aparaty fotograficzne i itp.) oraz inne
rzeczy materialne (gotówka, biżuteria).

11. Przetwarzanie danych osobowych:

Informujemy,  że  administratorem  danych  osobowych  jest   Centrum  Młodzieży  im.  dr.
Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38  i są one podawane w celu
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realizacji  usług  świadczonych  przez  naszą  jednostkę.  Ich  pobieranie  jest  zgodne
z wymogami prawa oświatowego. Informujemy, że: 

 mają  Państwo  prawo  żądać  od  administratora  dostępu  do  Waszych  danych
osobowych,  ich  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  do
przenoszenia danych

 dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach

 mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 podstawę  prawną  przetwarzania  Państwa  danych  stanowi  art.  6  ust.  1
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) (Dz. Urz. UE L 119
z  04.05.2016,  str.  1),  tzn.,  że  dane  będą  przetwarzane  na  podstawie  przepisów
prawa. 

Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych  –  Dominik  Strzebak,  UMK,  e-mail:
inspektor6@mjo.krakow.pl
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