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Regulamin uczestnictwa w projekcie 

 

„EKO-Młodzi Badacze na Sądecczyźnie” 

- udział w warsztatach ekologicznych oraz udział w konkursie na „Wypasioną Rzeczkę”  

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „EKO-Młodzi Badacze 

na Sądecczyźnie” współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

2. Definicja pojęć użytych w regulaminie 

a) Projekt- projekt „EKO-Młodzi Badacze na Sądecczyźnie” współfinansowany ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie. 

b) WFOŚiGW w Krakowie- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Krakowie 

c) Realizator- Fundacja Horyzont360, Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy 

d) Czas trwania projektu- 01.04.2019 r. - 20.10.2019 r. 

e) Odbiorcy projektu- osoby młode uczęszczające do szkół podstawowych z 

obszaru Powiatów: Nowosądeckiego, Limanowskiego, Gorlickiego i Miasta 

Nowy Sącz, jak również placówki oświatowe z obszaru tych powiatów  oraz 

mieszkańcy Subregionu Sądeckiego 

3. W ramach projektu zorganizowane zostanie następujące wsparcie: 

a) Zajęcia warsztatowe z zakresu ekologii 

b) Wyposażenie szkół biorących udział w projekcie w walizkę ekobadacza 

c) Konkursy ekologiczne ( czysta rzeka oraz fotograficzny)  

d) Wydarzenie - EKO-Event.  

4. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. 

5. Projekt docelowo obejmie wsparciem min. 2000 uczniów w zakresie warsztatów 

ekologicznych, 100 szkół w zakresie doposażenia w walizkę ekobadacza, ok. 100 

uczestników fotograficznego konkursu ekologicznego, ok. 500 mieszkańców 

Subregionu Sądeckiego w zakresie udziału w EKO-evencie.  

6. Projekt dotyczy uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Nowosądeckiego, 

Gorlickiego, Limanowskiego i Miasta Nowego Sącza. Projekt ma na celu:  

a) upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony zasobów wodnych  i ich racjonalnego 

wykorzystania poprzez organizację warsztatów terenowych dla 2000 uczniów szkół 

podstawowych z obszaru Subregionu Sądeckiego w czasie trwania projektu. 

b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród dzieci i młodzieży 

uczęszczających do szkół podstawowych na obszarze Subregionu Sądeckiego 

poprzez organizację konkursu proekologicznego pn. ,,MOJA Czysta Rzeka” w 

którym weźmie udział ok. 100 osób. 

 



 
 

 

St
ro

n
a2

 

c) podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej wśród młodych mieszkańców 

Sądecczyzny a także zwiększenie aktywizacji społeczeństwa na rzecz ochrony wód 

i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi poprzez organizację EKO- 

eventu. 

 

 

§ 2 

Działania w projekcie 

 

1. Realizacja projektu obejmuje następujące działania: 

a) Udział w warsztatach ekologicznych z zakresu ochrony wód, zagrożeń ze strony 

człowieka, identyfikacji problemów wód, oznaczania jakości wód i in. Zajęcia 

warsztatowe odbywać się będą na obszarze miejscowości z których placówki 

oświatowe będą brać udziału w projekcie. Liczna uczestników: 2000 uczniów. 

Maksymalna liczba uczestników przypadająca na 1 szkołę to 20 uczniów. Zajęcia 

zostaną zorganizowane w czasie dogodnym dla uczestników oraz dopasowane będą do 

wieku uczniów. Każda szkoła objęta projektem otrzyma walizkę Ekobadacza, dzięki 

której uczniowie będą mogli sami analizować stan środowiska naturalnego w trakcie 

warsztatów terenowych. Czas trwania warsztatów: 5 godzin. 

b) Udział w konkursie na „Wypasioną Rzeczkę” - placówki oświatowe zrekrutowane do 

projektu będą zgłaszać rzekę/ ciek wodny, która zdaniem dzieci powinna zostać 

wyróżniona jako czysta i zadbana. Dzieci wykonają ocenę jakości wybranej rzeki za 

pomocą przekazanych do szkół przyrządów pomiarowych. Formularz wraz ze 

zdjęciami ,,najładniejszej oraz najczystszej” rzeki/cieku wodnego szkoła drogą 

elektroniczną przesyła do Organizatora konkursu. W konkursie wybrane zostanie 5 

,,najładniejszych / najczystszych” rzek zgłoszonych do konkursu. Zwycięzcy otrzymają 

nagrody o wartości 800zł każda.  

c) Organizacja konkursu proekologicznego- fotograficznego „MOJA czysta rzeka”. 

Konkurs skierowany do osób młodych w wieku 9-18 lat, które nadeślą prace (zdjęcia) 

na konkurs. Zdjęcia mają obrazować piękno rzek/ jezior/ cieków wodnych na obszarze 

Subregionu Sądeckiego. W konkursie wybranych zostanie 5 najładniejszych zdjęć. 

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody o wartości 200zł każda. 

d) Organizacja Eko- eventu- zaprezentowanie najlepszych fotografii przesłanych do 

konkursu a także wręczenie nagród zwycięzcom. Działanie obejmuje także 

zorganizowanie festiwalu biegowego wokół Jeziora Rożnowskiego, nordic walking, a 

także gry i zabawy pro ekologiczne. Miejsce organizacji wydarzenia: Hotel Heron w 

Siennej. Uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie, trenerzy biegów i nordic 

walking, animatorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i inne atrakcje.  

 

§ 3 

Rekrutacja do projektu 

-zajęcia warsztatowe 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w działaniach wskazanych 

w § 2 ust. 1 lit. a) i b)  tj. udział w warsztatach ekologicznych oraz udział w konkursie 
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na „Wypasioną Rzeczkę”. Rekrutacja dla działania opisanego w § 2 ust. 1 lit. c) tj. 

Organizacja konkursu proekologicznego- fotograficznego „MOJA czysta rzeka określi 

osobny regulamin. 

2. Do projektu przyjmowane będą zgaszenia od:  

a) Szkół Podstawowych z terenu objętego wsparciem (powiat: nowosądecki, 

gorlicki, limanowski, Miasto Nowy Sącz) poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego – załącznik nr 1 (formularz zgłoszeniowy dla szkół) oraz 

przesłanie go w formie podpisanego skanu na adres mailowy: 

ekobadacze.horyzont360@interia.pl do dnia 19 maja 2019 r. 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZGŁASZAJĄ SIĘ SZKOŁY - UCZEŃ 

SAMODZIELNIE NIE MOŻE BRAĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE, JEGO UDZIAŁ 

JEST MOŻLIWY JEDYNIE GDY SZKOŁA W KTÓREJ SIĘ UCZY, ZGŁOSIŁA 

SWÓJ UDZIAŁ DO PROJEKTU I WYKAZAŁA GO W LIŚCIE UCZESTNIKÓW 

PROJEKTU.  

3. Szkoła Podstawowa zgłaszająca się do udziału w projekcie wypełnia w formularzu 

zgłoszeniowym listę dzieci, które będą brały udział w projekcie – maksymalna liczba 

dzieci zgłoszonych przez Szkołę do projektu to 20. Lista musi być kompletna i ma swoje 

odzwierciedlenie w formularzach zgłoszeniowych uczniów. Do dnia 19 maja 2019 r. 

muszą wpłynąć do Realizatora wszystkie formularze  zgłoszeniowe uczestników 

wykazanych w formularzu zgłoszeniowym Szkoły. Jeżeli mimo, wykazania ucznia 

przez Szkołę w liście uczestników, jego formularz zgłoszeniowy nie wpłynie w 

terminie, nie zostanie on brany pod uwagę w rekrutacji i w efekcie nie będzie mógł brać 

udziału w projekcie.  

4. W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, o udziale w projekcie decydować 

będzie kolejność zgłoszenia.  

5. Rekrutacja opierać się będzie na poniższych etapach: 

1) Weryfikacja przesłanych formularzy przez Szkoły pod kątem kryterium 

obszaru: Czy szkoła zgłaszająca chęć udziału w projekcie mieści się na obszarze 

Powiatu Nowosądeckiego, Limanowskiego. Gorlickiego lub Miasta Nowego 

Sącza 

2) Weryfikacja poprawności danych, podpisów, załączonych oświadczeń i 

kompletności dokumentacji.  

6. O zakwalifikowaniu placówek  i ich uczniów do projektu decyduje Realizator na 

podstawie danych otrzymanych w formularzach. 

7. Dopuszcza się możliwość dostarczenia formularzy w wersji papierowej do siedziby 

Realizatora. Przy czym termin dostarczenia formularzy w wersji papierowej jest taki 

sam jak termin dostarczenia zgłoszeń mailem – 19 maja 2019 r. 

8. Rekrutacja szkół podstawowych trwa od dnia  26 kwietnia 2019 r., do 19 maja 2019 

r. z możliwością przedłużenia terminu.  

9. Lista szkół podstawowych zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana  

na stronie Realizatora www.fundacjahoryzont360.pl. do dnia 24 maja 2019 r. 

10. Szkoła zgłaszająca swój udział do projektu, która zostanie do niego 

zakwalifikowana, bierze równocześnie udział w konkursie na „Wypasioną 

Rzeczkę”.  

 

http://www.fundacjahoryzont360.pl/
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§ 4 

Rekrutacja do projektu 

- konkurs na „Wypasioną Rzeczkę” 

1. Rekrutacja do udziału w warsztatach jest równoczesna z rekrutacją do udziału w 

konkursie na „Wypasioną Rzeczkę”. Obywa działania są ze sobą nierozłącznie 

związane, tzn., że nie można brać udziału tylko w warsztatach lub tylko w konkursie.  

2. Zakwalifikowane do udziału w projekcie szkoły, otrzymają protokolarnie w ramach 

projektu materiały dydaktyczne w postaci zestawów do badania wody -Walizka 

Ekobadacza do obserwacji i analizy chemicznej wód oraz gleb. Każda ze szkół 

zakwalifikowanych do projektu, otrzyma 1 szt. Walizki Ekobadacza, która będzie 

używana do prowadzonych zajęć warsztatowych oraz do oceny jakości rzeczki/potoku 

zgłoszonego do Konkursu na „Wypasioną Rzeczkę”. Walizki po zakończeniu realizacji 

projektu, stanowić będą własność szkoły.  

3. Szkoła w porozumieniu ze swoimi uczniami biorącymi udział w projekcie wybiera 

rzekę/potok wraz z jej odcinkiem, położoną w otoczeniu Szkoły, która ich zdaniem 

powinna zostać wyróżniona jako czysta i zadbana. Uczniowie wykonają ocenę jakości 

wybranej rzeki/potoku za pomocą przekazanych do przyrządów pomiarowych,  a 

następnie opisują na formularzu zgłoszeniowym nr 2 (zgłoszenie do konkursu na 

„Wypasioną rzeczkę”) dlaczego ich rzeka powinna zostać uznana za ,,Wypasioną” tj. 

najładniejszą, najczystszą itp. W Formularzu podają dane dotyczące uzyskanych 

wskaźników oceny czystości wody i pozostałych parametrów uzyskanych podczas jej 

badania. Do formularza zgłoszeniowego dołącza się dokumentację zdjęciową- 3 zdjęcia 

z przeprowadzonego pomiaru ukazujące m.in. wyniki pomiaru oraz 2 zdjęcia ukazujące 

zgłoszoną rzekę/potok ( jej brzeg, kolor wody, faunę, florę itp.).  

4. Z uwagi na fakt, że niektóre potoki/rzeki obejmują swoim zasięgiem dwie lub więcej 

szkół, w formularzu zgłoszeniowym Szkoły podają położenie odcinka rzeki/potoku, 

który zgłaszają do konkursu i który będzie przez nich badany. Jedna szkoła można 

zgłosić tylko jedną rzekę/potok do konkursu. Rzeka/potok wraz z badanymi odcinkami 

nie mogą się powtarzać. Szkoły położone nad tą samą rzeką/potokiem muszą uzgodnić, 

który odcinek rzeki będą badać i zgłaszać do konkursu, by nie powielać obszaru 

badania. W przypadku zgłoszenia tej samej rzeki/potoku i tego samego jej odcinka do 

konkursu przez więcej szkół, zostaną one potraktowane jako jedna szkoła zgłaszająca 

chęć udziału w konkursie, a w przypadku wygranej, nagroda zostanie podzielona ( 

przyporządkowanie nagrody do danej szkoły leży w decyzji Realizatora). 

5. Przesłane formularze wraz załącznikami będą poddane ocenie przez ekspertów, a 

następnie wyłonią 5 rzek/potoków uznanych za najczystsze i najładniejsze. Szkoły, 

które zgłosiły te rzeki/potoki otrzymają w nagrodę  w postaci zestawów ekologicznych 

(zestaw plansz dydaktycznych- tematyka ekologiczna, zestaw do segregacji odpadów, 

gry edukacyjne). Wartość 1 zestawu nagród to 800zł. 

6. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych zostanie podany Szkołom biorącym 

udział w projekcie na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszenia. Przy czym 

termin na dostarczenie formularza wraz z załącznikami nie będzie krótszy niż 10 dni 

kalendarzowych.  
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7. Lista nagrodzonych rzek/potoków zostanie opublikowana na stronie Realizatora i 

przesłana do Szkół biorących udział w projekcie. Nagrodzonym Szkołą wręczone 

zostaną nagrody o których mowa w ust. 5.  

 

 

§ 5 

Organizacja zajęć warsztatowych 

 

1. W ramach projektu realizowane będą zajęcia wymienione w § 2 ust. 2 lit a)  dla około 

2000 uczniów szkół podstawowych z terenu Subregionu Sądeckiego, którzy zostali 

zakwalifikowani do projektu.  

2. Zajęcia będą obejmować zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony wód, rzek, potoków 

oraz innych zbiorników wodnych.  Podczas zajęć zapewnione zostaną materiały 

dydaktyczne do ich realizacji. Liczba godzin zajęć: 5 godzin na grupę ( 100 grup 20 

osobowych, łącznie 2000 uczniów).  

3. Ww. zajęcia będą odbywać się na obszarze miejscowości gdzie zlokalizowana jest 

Szkoła biorąca udział w projekcie ( zajęcia w terenie) zgodnie z harmonogramem 

ustalonym w porozumieniu ze Szkołą i osobami prowadzącymi, który zostanie podany 

do wiadomości na stronie www Realizatora i przesłany zostanie do Szkół, gdzie 

prowadzone będą zajęcia. 

4. Zakłada się jednorazowe spotkanie dla 1 grupy.  

5. Szkoła biorąca udział w warsztatach w ramach współpracy niefinansowej zapewni 

ze swojej strony  opiekę nauczyciela podczas tych warsztatów. 

6. Trener prowadzący zajęcia będzie zapewniony przez Realizatora.  

 

§ 6 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

 

1. Każdy uczeń zakwalifikowany do projektu, ma prawo brać udział we wszystkich 

formach zajęć przewidzianych dla niego w projekcie. 

2. Uczestnik (UCZEŃ) zobowiązany jest do: 

1) regularnego i aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach objętych 

projektem. 

2) potwierdzenia swojej obecności na warsztatach poprzez złożeniem podpisu na 

liście obecności. 

3. Realizator informuje, że na potrzeby sprawozdawczości, może fotografować przebieg 

zajęć warsztatowych w tym uczestników zajęć. W przypadku braku zgody opiekuna 

na utrwalanie wizerunku jego dziecka podczas jego udziału w projekcie, zaznacza on 

brak zgody w Formularzu zgłoszeniowym ucznia ( załącznik nr 1a).  

4. Zakres danych, które będą przetwarzane w celu realizacji projektu oraz procedury 

związane z ich przetwarzaniem zostały opisane w załączniku nr 3 (Zgody RODO).  

 

§ 7 
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Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2019 r. 

2. Zastrzega się możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania projektu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 

Koordynator Projektu. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 

 
 

 

 

 

 
 


