REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Eko-świadomi młodzi obywatele Małopolski”
realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy,
finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie „Eko-świadomi
młodzi obywatele Małopolski” realizowanego z dotacji programu Aktywni ObywateleFundusz Krajowy, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
2. Organizatorem Projektu o nazwie „Eko-świadomi młodzi obywatele Małopolski”
zwanym dalej „Projektem” jest Fundacja Horyzont360 z siedzibą 33-311 Wielogłowy
153, zwana dalej „Organizatorem”. Działania w projekcie są prowadzone w
partnerstwie z Gminą Gródek nad Dunajcem oraz Małopolskim Centrum Kultury Sokół
w Nowym Sączu, zwanych dalej „Partnerami”.
3. Organizator oświadcza, że jest realizatorem projektu „Eko-świadomi młodzi obywatele
Małopolski” realizowanego w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele –
Fundusz Krajowy”, prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana
Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji
Obywatelskich (łącznie zwani „Operatorem”), finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w
sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a
Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.
4. Głównym celem projektu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży w wieku
przedszkolnym i szkolnym z obszaru woj. małopolskiego, jak ważna dla
zrównoważonego rozwoju jest ochrona zasobów naturalnych Ziemi (wody, powietrza,
gleby) i właściwe nimi gospodarowanie a także popularyzacja świadomości
ekologicznej i wzrost liczby obywateli angażujących się w lokalne inicjatywy pro
środowiskowe
5. Projekt skierowany jest do minimum 30 placówek: szkół podstawowych/ średnich/
przedszkoli z obszaru województwa małopolskiego oraz ich uczniów.
6. W ramach projektu dla szkół podstawowych/ średnich/ przedszkoli zorganizowane
zostanie następujące wsparcie:
a) Udział uczniów w bezpłatnych zajęciach warsztatowych o tematyce
ekologicznej oraz interdyscyplinarnej w formie wyjazdów edukacyjnych
/wycieczek/
b) Wyposażenie szkół biorących udział w projekcie w walizkę ekobadacza
c) Udział w wydarzeniu pn. Festiwal ,,Bądź Eko”.
7. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.

§2
Działania w projekcie skierowane do szkół podstawowych/średnich/przedszkoli
(dalej: placówki)
1. Realizacja projektu w zakresie wsparcia skierowanego do placówek obejmuje
następujące działania:
a) Udział uczniów w wyjazdowych warsztatach ekologicznych oraz
interdyscyplinarnych mających na celu podnoszenie poziomu świadomości
ekologicznej i kształtowanie postaw pro ekologicznych i prozdrowotnych wśród
młodych mieszkańców Małopolski a także zwiększenie aktywizacji społeczeństwa
na rzecz ochrony wód i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi .
Zajęcia wyjazdowe w formie warsztatów odbywać się będą na obszarze lasów
oraz parków krajobrazowych w Małopolsce.
Uczestnicy: uczniowie z placówek, które zgłoszą udział do projektu w tym
przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych/ średnich.
Liczba osób w grupie wyjazdowej: od 15 do 30 (liczebność grupy zależy od
zgłoszenia z placówki)
Termin realizacji wyjazdów: kwiecień 2022- czerwiec 2023 (dokładna data wyjazdu
zostanie uzgodniona z opiekunem danej grupy)
Czas trwania warsztatów: ok. 8 godzin
Program ramowy: poznanie zasad ochrony środowiska na obszarach
leśnych/chronionych, ważność owadów dla życia i zdrowia człowieka, nauczenie się
podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, nabycie wiedzy w obszarze
badania /analizy czystości wody i gleby przy użyciu walizki Eko Badacza. Program
zostanie dopasowany do wieku i potrzeb danej grupy.
Udział w wyjazdach jest bezpłatny.
Organizator zapewnia: dowóz, trenerów, materiały dydaktyczne, poczęstunek,
opiekunów warsztatów
b) Udział w Festiwalu „Bądź Eko”:
Miejsce organizacji: Heron Live Hotel, Gmina Gródek nad Dunajcem, m. Sienna
104
Termin (planowany): kwiecień – wrzesień 2022
Cel: popularyzacja działań proekologicznych oraz promowanie zachowań
proekologicznych wśród mieszkańców Subregionu Sądeckiego w szczególności wśród
dzieci i młodzieży
Program ramowy wydarzenia:
⎯ organizacja spływu kajakowego po Jeziorze Rożnowskim -,,Kajakiem po
Jeziorze- Kajakowe SOS” podczas którego zbierane będą śmieci pływające po
wodzie;
⎯ organizacja spotkania z Idolem, który zachęcać będzie do zachowań pro
ekologicznych.
§3
Rekrutacja do projektu
-zajęcia warsztatowe
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w działaniach wskazanych
w § 2 pkt 1
2. Do projektu przyjmowane będą zgłoszenia od:
a) Szkół Podstawowych/średnich/przedszkoli z terenu objętego wsparciem –
Województwo Małopolskie (zwłaszcza subregion sądecki: powiat nowosądecki,
gorlicki, limanowski, m. Nowy Sącz) poprzez wypełnienie formularza

3.
4.

5.
6.
7.

zgłoszeniowego – załącznik nr 1 (formularz zgłoszeniowy) oraz przesłanie go w
formie podpisanego skanu na adres mailowy: projekty@fundacjahoryzont360.pl
do dnia 31 grudnia 2021 roku.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania dokumentów
rekrutacyjnych.
c) Do udziału w projekcie zgłaszają się placówki - uczeń samodzielnie nie może brać
udziału w projekcie, jego udział jest możliwy jedynie, gdy placówka w której się
kształci, zgłosiła swój udział do projektu i uwzględniła go w liście uczestników
projektu.
Każda placówka chcąca wziąć udział w projekcie składa formularz zgłoszeniowy.
Rekrutacja opierać się będzie na poniższych etapach:
1) Weryfikacja przesłanych formularzy przez placówki pod kątem kryterium
obszaru: placówka z obszaru Województwa Małopolskiego.
2) Weryfikacja poprawności uzupełnienia przesłanych plików.
3) Kryteria punktowe udziału:
• placówki położone na obszarze parków krajobrazowych /narodowych
/rezerwatów przyrody- 1 pkt
• placówki, które wskażą, iż w ich placówce działają koła ekologiczne itp.1 pkt
• placówki położone na obszarze subregionu sądeckiego tj. powiat
nowosądecki, limanowski, gorlicki, Miasto Nowy Sącz -1 pkt
4) W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę brana będzie
data złożenia formularza zgłoszeniowego.
5) Weryfikację formalną i selekcję formularzy prowadzić będą członkowie zespołu
projektowego.
O zakwalifikowaniu placówek do projektu decyduje Organizator na podstawie danych
otrzymanych w formularzach.
Rekrutacja trwa od dnia 1 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku z możliwością
przedłużenia terminu.
Placówki zakwalifikowane do projektu zostaną o tym poinformowane mailowo.
§ 4
Prawa i obowiązki placówki biorącej udział w projekcie

1. Każda placówka zakwalifikowana do projektu, ma prawo brać udział we wszystkich
formach zajęć przewidzianych w projekcie.
2. Placówka zobowiązuje uczniów(uczestników projektu) do:
1) regularnego i aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach objętych
projektem.
2) potwierdzenia obecności na warsztatach poprzez złożenie podpisu na liście
obecności. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-3 szkół
podstawowych obecność na listach potwierdza opiekun z placówki.
3. Realizator informuje, że na potrzeby sprawozdawczości, może fotografować przebieg
zajęć warsztatowych w tym uczestników zajęć. Opiekun danej grupy w imieniu
uczestników zajęć potwierdzi ich zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
§5
Postanowienia końcowe
Postanowienia końcowe i zakres przetwarzanych danych
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane
osobowe jest Fundacja Horyzont360 z siedzibą Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy,
tel. 667666508, mail: fundacja@fundacjahoryzont360.pl, wpisana przez Sąd

Rejonowy dla Krakowa-śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki
zdrowotnej
pod
nr
KRS:
0000053778;
NIP:7343545004.
REGON:36618142300000
2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których
mowa art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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, „RODO”);
8. Wszelkie dane osobowe są niezbędne dla realizacji, wykonywania i rozliczania projektu
„Eko-świadomi młodzi obywatele Małopolski” realizowanego z dotacji programu
Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy, finansowanego z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wykorzystywane są wyłącznie na
potrzeby realizacji w/w projektu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane także w celu monitoringu, zgłoszeń, raportowaniu,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w
zakresie prawem przewidzianym lub niezbędnym dla działalności Fundacji.
4. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania innym podmiotom, które na
zlecenie Fundacji uczestniczą w realizacji w/w umowy w szczególności podmiotom
księgowym, audytowym, informatycznym i innym, które na zlecenie Fundacji wykonują
niezbędne czynności związane z realizacją projektu.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie „Eko
świadomi młodzi obywatele Małopolski”, a odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości jego realizacji, wykonywania i rozliczania, a co za tym idzie udziału
uczestnika w projekcie.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia realizacji w/w projektu, a także do
upływy terminów określonych w przepisach odrębnych, w tym dotyczących
archiwizowania dokumentacji projektowej.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia
danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto
osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. I wobec powyższego uczestnik projektu oświadcza, że zgłaszając swój udział w
projekcie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
przedstawionych przez niego dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji
projektu „Eko-świadomi młodzi obywatele Małopolski” przez Fundację i na zasadach
wyżej określonych oraz zgodnie z :RODO; ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne

służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024);
wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa w tym z obowiązujących w Fundacji
regulacji w szczególności Polityki Bezpieczeństwa, Polityki Prywatności Serwisów
Informatycznych, z którymi się zapoznałem i akceptuję ich treść.
11. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu realizacji projektu. Zbierane i
przetwarzane dane w zakresie uczestników projektu
- uczniów: Imię i nazwisko, klasa (o ile dotyczy).
- nauczycieli (opiekunów warsztatów) imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy.
12. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady
zawarte w Regulaminie.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować
będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej
zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2021 roku.
16. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Zatwierdzam: Monika Bochenek- Wiceprezes Zarządu Fundacji

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie
„Eko- świadomi młodzi obywatele Małopolski”
Pełna nazwa placówki oświatowej
Adres Szkoły
Nr telefonu
Adres mailowy
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie
projektu
Telefon osoby do kontaktu
Adres mailowy osoby do kontaktu
Zgłaszam chęć udziału Szkoły w projekcie „Eko- świadomi młodzi obywatele
Małopolski”
………………………………........................................................................................................
(miejscowość i data)
(podpis i pieczątka Dyrektora)
Nauczyciel oddelegowany do opieki nad dziećmi podczas zajęć warsztatowych
( zgodnie z § 2 Regulaminu naboru i uczestnictwa):
Imię nazwisko
tel. Kontaktowy
Adres mailowy
Do udziału w projekcie zgłaszam:
Liczba
zgłaszanych
uczniów

Wiek/klasa ( w przypadku zgłoszenia kilku roczników prosimy o
podanie wieku/klasy a w nawiasie liczby uczniów z tego wieku/
z tej klasy)

………………....................................................................................................................………
(miejscowość i data)

(podpis i pieczątka Dyrektora)

