
Regulamin uczestnictwa w projekcie  
„Eko-Skrzat z przyrod ą Pomorza i Kujaw za pan brat” 

 
§ 1. Informacje ogólne o projekcie 

1. Projekt pn. „Eko-Skrzat z przyroda Pomorza i Kujaw za pan brat” realizowany jest 
w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Oś 
priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.  

2. Przedmiotem projektu jest kampania edukacyjno-promocyjna z zakresu edukacji 
ekologicznej, zorganizowana na terenie ośmiu parków krajobrazowych województwa 
kujawsko-pomorskiego, skierowana do uczniów szkół podstawowych z województwa 
kujawsko-pomorskiego.  

3. Kampania polega na kompleksowym przeprowadzeniu dla zorganizowanych grup 
dzieci zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej, realizowanych na terenie  
i w oparciu o zasoby parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego 
wraz z organizacją transportu i wyżywienia, w wymiarze czasowym 3 godzin 
zegarowych każdego ze spotkań „na miejscu” w parku krajobrazowym.  

4. Zajęcia z uczestnikami, na terenie poszczególnych parków krajobrazowych, 
prowadzone będą przez wyłoniony w drodze postępowania przetargowego podmiot, 
Stowarzyszenie „Tilia”.  

5. Liczba uczniów (bez opiekunów) uczestnicząca w poszczególnych spotkaniach to 250 
osób. Łączna grupa Uczestników (uczniów) objętych projektem to 4000 osób.  

6. Spotkania zostaną przeprowadzone w okresie wiosenno-letnim 2015 r. (wyłączając 
okres wakacyjny).  

7. Poszczególne spotkania przeprowadzone zostaną w terminach wskazanych  
w harmonogramie kampanii stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.   

 
§ 2. Uczestnictwo 
 

1. Zajęcia w ramach projektu adresowane są do uczniów szkół podstawowych  
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.  

2. Pieczę nad uczniami podczas zajęć pełnić będą wychowawcy, nauczyciele, 
opiekunowie z ich szkół. 

3. Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. 

 

 



 
§ 3.       Rekrutacja 
 

1. Za rekrutację uczestników projektu odpowiada Organizator/Województwo Kujawsko-
Pomorskie/Departament Środowiska.   

2. Rekrutacja odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 
mailowym  ekoskrzat@kujawsko-pomorskie.pl.  

3. Rekrutacja uczestników poprzedzona będzie kampanią informacyjną na stronie 
głównej województwa kujawsko-pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl.  

4. Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie należy potwierdzić poprzez nadesłanie 
wypełnionej Karty zgłoszenia placówki, podpisanej przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania placówki; wzór Karty stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie placówek, których uczniowie 
będą uczestniczyć w projekcie oraz utworzenie listy rezerwowej.  

6. Lista szkół zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie dostępna będzie  
u szkolnych opiekunów projektu.  

7. Etapem kończącym rekrutację jest zakończenie naboru 4000 uczestników/uczniów 
szkół podstawowych. 
 

§ 4.      Zasady  rekrutacji 
 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady naboru uczestników 
projektu pn. „Eko-Skrzat z przyroda Pomorza i Kujaw za pan brat”.  

2. Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiedzialny jest Organizator/Województwo 
Kujawsko-Pomorskie/ Departament Środowiska. 

3. Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2015 r. i trwać będzie do wyczerpania miejsc. 
4. Formularz Karty zgłoszenia dostępny będzie na stronie internetowej www.kujawsko-

pomorskie.pl. 
5. Za przygotowanie formularza Karty zgłoszenia odpowiedzialny jest Organizator/ 

Województwo Kujawsko-Pomorskie/ Departament Środowiska. 
 
 
 
 
 
 

 



6. Kryteria rekrutacyjne: 
1. Lokalizacja siedziby szkoły podstawowej wyłącznie na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. 
2. Zadeklarowanie uczestnictwa w kampanii jednej grupy 50 uczniów z danej szkoły  

w wieku od 6 do 13 lat wraz z opiekunami.  
3. Nadesłanie drogą elektroniczną na adres ekoskrzat@kujawsko-pomorskie.pl Karty 

zgłoszenia z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania 
szkoły w formacie PDF.  

4. Jedna szkoła może zgłosić tylko jedna grupę uczniów.  
5. O uczestnictwie w projekcie decydować będzie pierwszeństwo zgłoszeń według 

klucza powiatów województwa, z których będą napływać zgłoszenia szkół; tzn. po 
wyczerpaniu zgłoszeń, po jednej placówce z wszystkich powiatów województwa, 
nastąpi kwalifikacja szkoły, która jako kolejna nadesłała swoje zgłoszenie  
z danego powiatu.  

7. Szkoły niezakwalifikowane do udziału w zajęciach z powodu braku miejsc zostaną 
umieszczone na liście rezerwowej.  

8. O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie szkoły 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 w zakładce Środowisko. 

10. Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące projektu prosimy kierować drogą 
mailową na adres a.stanczak@kujawsko-pomorskie.pl i jednocześnie na adres 
sg.sekretariat@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 projektu  
 

1. Każdy uczestnik projektu, tzn. uczeń ma prawo do: 
a) bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu, 
b) nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, 

wyżywienia podczas spotkania oraz pamiątkowych gadżetów promocyjnych,  
c) zgłaszania uwag podczas prowadzonych zajęć.  

2. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do: 
a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem - zadanie opiekuna szkolnego projektu. 
b) uczestniczenia w zajęciach, na które został zakwalifikowany,  
c) ubioru stosownego do pory roku i warunków pogodowych.  

 



 
 
 
§ 5.  Postanowienia końcowe 

1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w projekcie są zobowiązani do przestrzegania tego 
Regulaminu.  

2. Podpisanie Karty zgłoszenia przez osobę reprezentującą szkołę podstawową 
kwalifikującą do uczestnictwa w projekcie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu.  

3. Ogólny nadzór nad realizacją kampanii, w ramach projektu pn. „Eko-Skrzat  
z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”, pozostaje w gestii Organizatora/ 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego/ Departamentu Środowiska.  

4. Kwestie nieopisane w niniejszym Regulaminie – reguluje obowiązujące prawo lub 
Organizator/ Województwa Kujawsko-Pomorskiego/ Departamentu Środowiska.  

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

 
 


