"ZMIENIAJ NAWYKI – NIE KLIMAT!" – ogólnopolska kampania edukacyjna dla klimatu.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH EDUKACYJNYCH
pt. „TEMAT - KLIMAT”
dla szkół podstawowych z całej Polski

§1 INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach
edukacyjnych pt. „Temat – Klimat”.
2. Warsztaty pt. „Temat – Klimat” realizowane są przez Fundację Ośrodka Edukacji
Ekologicznej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 32/44/140, reprezentowaną
przez Grażynę Hodun – Wiceprezesa Zarządu i Sławomira Kuczmierowskiego – Członka
Zarządu, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000037762, nr NIP 118-01-85-615.
3. Warsztaty organizowane są w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pn.
„Zmieniaj nawyki – nie klimat!” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
4. Warsztaty rozpoczną się w styczniu 2014 r. i trwać będą do maja 2014 r. w szkołach
podstawowych zgłoszonych z całej Polski.
5. Warsztaty mają na celu poprawę poziomu świadomości ekologicznej dzieci w zakresie
ochrony klimatu oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku i prawidłowych
nawyków domowych wśród uczniów klas zaangażowanych w program.
6. Każda grupa szkolna zakwalifikowana do programu zrealizuje program dwóch 3
godzinnych spotkań w formie zajęć teoretycznych (styczeń lub luty oraz marzec ‘2014 w
zależności od terminu ferii w województwie, z którego pochodzi uczestnik), jednej
wycieczki edukacyjno-poznawczej (kwiecień ‘2014) i jednych warsztatów terenowych
przeprowadzonych metodą Questingu (maj ‘2014). Zajęcia teoretyczne odbywać się
będą w sali szkolnej uczestnika, zaś warsztaty praktyczne w terenie sąsiadującym ze
szkołą zgłoszoną do programu.
7. Po zakończeniu programu warsztatów, każdy opiekun klasy szkolnej uczestniczącej w
programie otrzyma publikację zawierającą scenariusze zajęć – zeszyty z propozycjami
form edukacji dla nauczycieli i edukatorów na temat ochrony klimatu.
8. Za przygotowanie, organizację i odpowiednie przeprowadzenie warsztatów
odpowiedzialny jest Organizator: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej.
9. Za odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie sali, w której odbywać się będą
warsztaty, odpowiedzialna jest Dyrekcja szkoły zakwalifikowanej do projektu.
10. Termin przeprowadzenia warsztatów ustalany jest indywidualnie z opiekunem grupy
szkolnej zakwalifikowanej do programu.

§ 2 UCZESTNICTWO
1. Warsztaty adresowane są do 30 grup uczniów ze szkół podstawowych z całej Polski.
2. Uczestnikami warsztatów będą uczniowie grup ww. szkół wraz z opiekunami,
wychowawcami i nauczycielami, liczebność grup nie powinna przekroczyć 30 uczniów.
3. Dzięki dofinansowaniu warsztatów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

§ 3 REKRUTACJA
1. Regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady naboru do udziału w
warsztatach „Temat - Klimat”.
2. Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie rekrutacji jest Organizator.
3. Rekrutacja rozpocznie się w październiku 2013 r. i trwać będzie do wyczerpania miejsc
w grupach warsztatowych.
4. Karty Zgłoszenia dostępne będą w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.stopzmianomklimatu.pl w formacie pdf.
5. Za przygotowanie Karty Zgłoszenia odpowiedzialny jest Organizator.
6. Kryteria rekrutacyjne:
- typ placówki oświatowej – szkoła podstawowa z terenu wszystkich polskich
województw,
- zadeklarowanie udziału w warsztatach grupy liczącej nie więcej niż 30 uczniów w
wieku 6-12 wraz z opiekunami,
- nadesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia potwierdzonej własnoręcznymi podpisami
osób upoważnionych do reprezentowania szkoły (Dyrekcji) na edukacja@mroee.pl
(scan – format PDF lub JPG) lub faxem pod nr 22 883 50 96.
7. Szkoły nie zakwalifikowane do udziału w warsztatach z powodu braku miejsc zostaną
umieszczone na liście rezerwowej.
8. O zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach opiekunowie grup szkolnych zostaną
poinformowani przez Organizatora telefonicznie lub w korespondencji elektronicznej.
9. Lista uczestników warsztatów zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.stopzmianomklimatu.pl.
10. Wszelką korespondencję oraz zapytania dotyczące programu warsztatów należy
kierować drogą elektroniczną na adres: edukacja@mroee.pl.
11. Administratorem danych osobowych uczestników oraz informacji teleadresowych szkół
jest Organizator (Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej). Dane będą przetwarzane
wyłącznie do celów prowadzonego naboru oraz kontaktu z uczestnikiem w trakcie
trwania programu.
12. Karty Zgłoszenia niezgodne z warunkami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Organizator bezpłatnie zapewni uczestnikom warsztatów wszystkie niezbędne
materiały informacyjne i pomoce dydaktyczne oraz sadzonki drzew i instrukcje do
warsztatów terenowych.
2. Nauczyciele biorący udział w warsztatach otrzymają publikację ze scenariuszami lekcji
dla klas I-III i IV-VI szkół podstawowych na temat ochrony klimatu i energii odnawialnej.
3. Organizator wraz z Dyrekcją szkoły zapewnią uczestnikom warsztatów bezpieczeństwo
(Dyrekcja) oraz pełną opiekę pod względem merytoryczno-dydaktycznym (Organizator).
4. Każdy opiekun grupy szkolnej w programie zobowiązany jest do potwierdzenia
uczestnictwa uczniów własnoręcznym podpisem na dokumentach przedstawionych
przez osoby prowadzące warsztaty.
5. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na publikację zdjęć do celów promocyjnych i
dokumentacyjnych programu.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszyscy uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
2. Podpisanie Karty Zgłoszenia przez Dyrekcję szkoły oraz opiekuna grupy szkolnej
zakwalifikowanej do warsztatów jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego
Regulaminu.
3. Ogólny nadzór nad realizacją warsztatów "Temat - Klimat", a także rozstrzyganie spraw,
które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii koordynatora
programu.

