
 

 

 

 

ZOOBOWIĄZANIE DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU UŻYTKOWANIA POIDEŁKA 

DLA PTAKÓW W RAMACH AKCJI „ZAADOPTUJ POIDEŁKO” ZARZĄDU ZIELENI 

MIEJSKIEJ W KRAKOWIE 

 

  

 Wyrażam zgodę na udział w akcji ochrony ptaków pod hasłem „Zaadoptuj poidełko” 

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu przekazania i użytkowania 

poidełka dla ptaków:  

 

........................................................................................ 

(data, imię i nazwisko przystępującego do akcji) 

 

……………………………………………………………….…. 

(adres mailowy przystępującego do akcji)  

 

……………………………………………………………….…. 

(adres umiejscowienia poidełka)  

 
 

 
 

REGULAMIN PRZEKAZANIA I UŻYTKOWANIA POIDEŁKA DLA PTAKÓW W RAMACH 

AKCJI „ZAADOPTUJ POIDEŁKO” 

I. ORGANIZATOR AKCJI 
Organizatorem akcji jest Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie reprezentowane przez 
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z siedzibą przy ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.  
 
II. CELE AKCJI 
Celem niniejszej akcji jest motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego poprzez zapewnienie dziko żyjącym 
zwierzętom na terenie Krakowa dostępu do świeżej wody.  
 
III. PRZEDMIOT AKCJI „ADOPCJA POIDEŁKA” 
 
1. Akcja„Zaadoptuj poidełko dla ptaków” polega na rozdystrybuowaniu wykonanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej 
„Symbioza” ZZM poidełek, wśród zainteresowanych akcją mieszkańców Krakowa. 

2. Zadaniem uczestników akcji będzie umieszczenie ich w pobliskich miejskich terenach zielonych i objęcie systematyczną opieką i 
nadzorem według niniejszego Regulaminu. 
3. Uczestnik zobowiązany jest do podania dokładnej lokalizacji (koordynatów) swojego poidełka w celu stworzenia bazy 

informacyjnej w postaci interaktywnej mapy. 
3. Każdy uczestnik akcji zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem i zasadami prawidłowego 
użytkowania poidełka dla ptaków, a zgłoszenie do akcji  jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.  
4. Uczestnictwo w akcji jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami dotyczącymi wykonania poidełek.  
5. Przekazanie przez organizatora poidełek rozpocznie się od dnia 15 lipca 2021 r, aż do wyczerpania zapasów poidełek. 
6. Miejsca, w których będzie można  odebrać poidełko wyznaczono w dwóch lokalizacjach miasta Krakowa: 
a) Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”, Aleja Żubrowa 15. 
b) „PrzyStań na plaży” kontener Zarządu Zieleni Miejskiej stacjonujący na Bulwarze Kurlandzkim w okolicach mostu Kotlarskiego.  

 

 



7. Przystępując do akcji Uczestnik zobowiązany jest do wskazania miejsca odbioru poidełka poprzez wypełnienie formularza:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT3rxJMMvRBSH3GvLPT8h05BmD3UC6-
H4HoGL_sNzxsuJyMg/viewform?usp=sf_link 
8. Przystępując do akcji Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez Organizatora drogą mailową. 
 
IV. ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA POIDEŁKA DLA PTAKÓW 
 
1. Poidełko powinno być ustawione w ustronnym, zacisznym oraz w zacienionym miejscu, w odległości minimum 2m od krzewów i 

innych roślin, które mogłyby stanowić miejsce ukrycia dla drapieżników, mogących stanowić zagrożenie dla ptaków (np. kotów). 

2. Na dnie poidełka należy umieścić kilka kamieni, na których ptaki będą mogły wylądować  i bezpiecznie napić się wody, a w 

przypadku wpadnięcia do wody pomogą im się z niej wydostać. 

3. Woda w poidełku powinna być uzupełniana i wymieniana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 dni, a podczas upałów  raz na 

dobę, ze względu na szybkie parowanie oraz możliwość szybkiego rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. 

4. Ciągłość zapewnienia czystej wody w poidełku jest bardzo ważna, ponieważ ptaki szybko przyzwyczajają się do takiego miejsca. 

5. Poidełko powinno być utrzymywane w należytej czystości – zabrudzona woda powinna być niezwłocznie wymieniona na czystą i 

chłodną.  

6. W przypadku wystąpienia osadu na ściankach lub dnie poidełka, należy niezwłocznie takie zanieczyszczenie usunąć za pomocą 

gąbki lub szczotki; dopuszczalne jest także użycie drobnego piasku do czyszczenia szczególnie uporczywych zanieczyszczeń.  

7. Zabronione jest używanie jakichkolwiek detergentów i chemikaliów podczas czyszczenia poidełka. 

8. Do uzupełniania wody w poidełku należy używać czystej i chłodnej wody z sieci wodociągowej lub innego źródła zapewniającego 

odpowiednią czystość wody. 

9. Poidełko można zostawić również na okres zimowy, jednak wówczas należy zwracać uwagę na to, aby woda nie zamarzła. 

10. Niezależnie od pory roku, poidełko należy systematycznie sprawdzać, zarówno jeśli chodzi o uzupełnianie wody i jego czystości, 

jak również ze względu na ryzyko uszkodzeń lub kradzieży poidełka. 

 

V. OBOWIĄZKI OPIEKUNA POIDEŁKA 

 

1. Stosowania się i wypełniania zapisów pkt IV. 
2. Utrzymania poidełka w sposób określony w pkt IV Regulaminu oraz napełniania go wodą własnym staraniem i na własny koszt. 
3. Umieszczenia poidełka w granicach Gminy Miejskiej Kraków. 
4. Ustawienie na niezagrodzonym, ogólnodostępnym terenie parków, skwerów lub innych terenów zieleni.                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Bezzwłocznego informowania CEE Symbioza ZZM w przypadku kradzieży lub uszkodzenia poidełka.  
 

 
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, adres: 30-059 Kraków, ul. W. Reymonta 20, który 
przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz zgodnie 
 z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1781).  
2. Dane osobowe Pana/Pani w zakresie imię i nazwisko, adres e-mail, przetwarzane są w celu przeprowadzenia akcji  „ZAADOPTUJ 
POIDEŁKO”. 
3. W dowolnym momencie Pan/Pani może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kierując w tej sprawie wniosek na 
adres iod@zzm.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.  
4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, 
prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
5. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny 
 do realizacji zadania - okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania 
dokumentacji niearchiwalnej, tj do 5 lat.  
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w akcji.  
7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.  
8. Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” ZZM przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa.  
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego,  
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin akcji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: https://symbioza-krakow.pl/zaadoptuj-poidelko. 
2. Organizator może w dowolnym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie prawo odwołania akcji lub zmiany 
jej terminu.  
 

 

 
 

.............................................................................. 
     

data, imię i nazwisko 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT3rxJMMvRBSH3GvLPT8h05BmD3UC6-H4HoGL_sNzxsuJyMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT3rxJMMvRBSH3GvLPT8h05BmD3UC6-H4HoGL_sNzxsuJyMg/viewform?usp=sf_link
https://symbioza-krakow.pl/

