Regulamin naboru placówek edukacyjnych do uczestnictwa w 5-dniowych zielonych
szkołach w ramach projektu „Edukacja społeczności obszarów chronionych
województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!”

§ 1.

Informacje o projekcie
1. Projekt pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa
kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” jest realizowany
w ramach II osi priorytetowej ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4 : Ochrona przyrody
i
edukacja
ekologiczna.
Typ
projektu
2.4.5:
Prowadzenie
działań
informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego
wykorzystania jego zasobów. Podtyp projektu 2.4.5c: Edukacja społeczności obszarów
chronionych.
2. Przedmiotem projektu jest kampania edukacyjno-promocyjna z zakresu edukacji
ekologicznej
zorganizowana
na
obszarach
chronionych
województwa
kujawsko-pomorskiego.

§ 2.

Uczestnictwo
1. Zajęcia w 5-dniowych zielonych szkołach, adresowane są dla uczniów szkół
podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, gmin sąsiednich
województw, które znalazły się w obszarze parków krajobrazowych województwa
kujawsko-pomorskiego oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie, które nie korzystały
z tej formy zajęć w roku 2018.
2. Uczestnikami 5-dniowych zielonych szkołach będą uczniowie klas od IV do VIII
(uczniowie dawnych gimnazjów) wraz z opiekunami, wychowawcami, nauczycielami
w ilości odpowiadającej liczebności grupy.
3. Dzięki dofinansowaniu projektu przez środki pochodzące z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu, jak również Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego uczestnictwo w zielonych szkołach jest bezpłatne.

§ 3.

Rekrutacja
1. Za rekrutację uczestników projektu na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego
odpowiada
Organizator/Województwo
Kujawsko-Pomorskie/Departament
Środowiska.
2. Rekrutacja odbywać się będzie za pośrednictwem adresu mailowego
zielonaszkola@kujawsko-pomorskie.pl.
3. Rekrutacja uczestników poprzedzona będzie informacją na stronie głównej
województwa
kujawsko-pomorskiego
www.kujawsko-pomorskie.pl
oraz
www.kujawsko-pomorskie.pl/lubie-tu-byc-na-zielonym.

4. Zainteresowanie udziałem w projekcie należy potwierdzić poprzez nadesłanie karty
zgłoszenia uczniów, podpisanej w imieniu uczniów przez opiekuna grupy, wzór karty
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie placówek, (które nie
korzystały z tej formy zajęć w roku 2018), do udziału w projekcie oraz utworzenie listy
rezerwowej.
6. Lista placówek zakwalifikowana do wzięcia udziału w projekcie zostanie ogłoszona na
stronie głównej www.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.kujawsko-pomorskie.pl/lubietu-byc-na-zielonym.
§ 4.

Zasady rekrutacji
1. Regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady naboru placówek na zielone
szkoły, uczestników projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych
województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!”.
Organem
odpowiedzialnym
za
przeprowadzenie
rekrutacji
jest
Organizator/Województwo Kujawsko-Pomorskie/Departament Środowiska.
2. Rekrutacja rozpocznie się 1 grudnia 2018 r. i trwać będzie do wyczerpania miejsc.
3. Zgłaszająca się placówka edukacyjna zobowiązana jest do wyboru terminu oraz parku
spośród zaproponowanych w harmonogramie.
4. Karty zgłoszenia dostępne będą na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl
oraz www.kujawsko-pomorskie.pl/lubie-tu-byc-na-zielonym.
5. Za przygotowanie karty zgłoszenia odpowiedzialny jest Organizator/Województwo
Kujawsko-Pomorskie/Departament Środowiska.
6. Kryteria rekrutacyjne:
a) lokalizacja siedziby szkoły podstawowej na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, gmin sąsiednich województw, które znalazły się w
obszarze parków krajobrazowych oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie.
b) zadeklarowanie uczestnictwa w kampanii grupy 40 uczestników wraz z opiekunami
z danej szkoły uczniów z klas od IV do VIII nadesłanie drogą elektroniczną na adres
zielonaszkola@kujawsko-pomorskie.pl karty zgłoszenia z własnoręcznym
podpisem opiekuna grupy w formacie PDF.
c) o uczestnictwie w projekcie decydować będzie pierwszeństwo zgłoszeń.
7. Szkoły nie zakwalifikowane do udziału w zajęciach z powodu braku miejsc zostaną
umieszczone na liście rezerwowej.
8. O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie szkoły podstawowe zostaną
powiadomione przez Organizatora/Województwo Kujawsko-Pomorskie/Departament
Środowiska.
9. Lista szkół podstawowych zakwalifikowanych do projektu zostanie zamieszczona na
stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl
oraz www.kujawskopomorskie.pl/lubie-tu-byc-na-zielonym.
10. Wszelka korespondencje oraz pytania dotyczące projektu prosimy kierować drogą
mailową na adres a.stanczak@kujawsko-pomorskie.pl.
11. Administrowanie danymi osobowymi uczestników oraz teleadresowych szkół jest
Organizator/Województwo Kujawsko-Pomorskie/Departament Środowiska. Dane
przetwarzane będą wyłącznie do celu prowadzenia naboru.
12. Nadesłane zgłoszenia niezgodne z warunkami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 4.

Prawa i obowiązki uczestników
1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
a) bezpłatnego udziału w 5-dniowej zielonej szkole zorganizowanej w ramach
projektu,
b) nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć,
wyżywienia podczas zajęć, czterech noclegów,
c) zgłaszania uwag podczas prowadzonych zajęć.
2. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z niniejszym regulaminem;
b) ubezpieczenia w zakresie NNW na czas uczestnictwa w zielonej szkole;
c) uczestnictwa w zajęciach, na które został zakwalifikowany.

§ 5.

Postanowienia końcowe
1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w projekcie są zobowiązani do przestrzegania tego
Regulaminu.
2. Podpisanie karty zgłoszenia przez przedstawiciela/opiekuna reprezentującego szkołę
podstawową kwalifikującą do uczestnictwa w 5-dniowej zielonej szkole jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz miejsca organizacji
zielonej szkoły z przyczyn organizacyjnych, niezależnych od Organizatora.

Organizator
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń
Osoba do kontaktu: Agnieszka Stańczak
Tel. 728 494 596

