Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„ Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla środowiska”
POIS.02.04.00-00-0106/16.

§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą

„Ogólnopolski program edukacji. Młodzi dla środowiska”.
2. Projekt realizowany jest przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej
z siedzibą w Drohiczynie ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.4 Ochrona przyrody
i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu.
3. Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody poprzez

aktywną edukację na rzecz budowania potencjału i integracji grup i środowisk mających
znaczący wpływ na przyrodę, podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnych obszarów
chronionych na temat ochrony środowiska i efektywnego korzystania z jego zasobów.
4. Czas trwania projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

5. Szczegółowe terminy realizacji działań projektowych wymienionych w regulaminie zostaną
podane do wiadomości po podpisaniu umowy z wykonawcą działań.
6. Projekt swym zasięgiem obejmuje obszar całej Polski. Działania projektowe realizowane będą
w oparciu o bazę i dane następujących obszarów chronionych: Puszcza Biała, Puszcza
Białowieska, Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbużańska, Dolina Liwca, Ostoja Nadliwiecka,
Dolina Kostrzynia.
7. Grupę docelową projektu stanowi całe społeczeństwo, korzystające z zasobów środowiska
w postaci usług ekosystemów zapewnianych przez obszary o wysokiej wartości przyrodniczej.
Działania edukacyjne w ramach projektu skierowane są do społeczności lokalnych
na obszarach chronionych, w szczególności należących do sieci Natura 2000 i parków
narodowych. Bezpośrednimi uczestnikami projektu mogą być: dzieci i młodzież szkolna
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w wieku 7 - 19 lat, w tym uczniowie objęci edukacją domową, studenci, edukatorzy domowi,
nauczyciele i wykładowcy akademiccy. W projekcie zakłada się również udział innych osób
wchodzących w skład społeczności lokalnych, które zainteresowane są ochroną przyrody oraz
edukacją ekologiczną.
8. W projekcie realizowane będą działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych
na obszarach chronionych, dzięki którym będzie budowana świadomość na temat potrzeby
oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody
i krajobrazu. Planowane działania, w których bezpośredni udział będą mogli wziąć uczestnicy
projektu to:
1) Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej
2) Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej na rzekach
3) Warsztaty dla rodzin mających dzieci w edukacji domowej
4) Kurs Trenerów Ekologii i Ochrony Środowiska – dla nauczycieli i liderów środowisk
młodzieżowych
5) Dziecięce porady na dorosłych odpady – konkurs na wykonanie instrukcji
segregowania odpadów
6) Energiczna maskotka – konkurs na projekt maskotki promującej energię odnawialną
7) Energia drzemie w komiksie – konkurs na komiks o energii odnawialnej
8) Zatrzymaj rzekę w kadrze – konkurs fotograficzny inspirowany polskimi rzekami
9) Eventy ekologiczne na terenie Polski
10) Ekologiczna Pielgrzymka – edukacja w drodze
11) Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej
12) Przyrodniczy biuletyn elektroniczny
13) Konferencja ogólnopolska „Naturalnie … Polska”
9. Szczegółowy zakres warsztatów i kursu dla trenerów ekologii zostanie opublikowany na stronie
internetowej mlodzidlasrodowiska.pl, ksm-drohiczyn.pl oraz na fanpage KSM Diecezji
Drohiczyńskiej.
10. Słownik pojęć i skrótów stosowanych w regulaminie:
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1) projekt - „Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla środowiska”
POIS.02.04.00-00-0106/16.
2) biuro projektu – siedziba Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji
Drohiczyńskiej, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10
3) działanie – zaplanowane w projekcie działanie merytoryczne z zakresu aktywnej
edukacji ekologicznej, określone w § 1 pkt. 8 niniejszego Regulaminu.
4) Uczestnik - osoba, która złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych i została
zakwalifikowana na listę podstawową projektu.
5) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - KSM
6) Diecezjalne Duszpasterstwa Młodzieży - DDM
§2
Ogólne warunki udziału w projekcie
1. Udział w projekcie jest dobrowolny.
2. Rekrutacja do projektu będzie mieć charakter otwarty i prowadzona będzie z zgodnie
z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
3. Warunkiem udziału w wybranych działaniach projektowych będzie złożenie kompletu niżej
wymienionych dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu w terminie określonym dla
działania:
1) kwestionariusza osobowego
2) deklaracji uczestnictwa w projekcie
3) oświadczenia uczestnika / uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.
4) oświadczenia uczestnika / uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody
na wykorzystanie wizerunku i przeniesieniu majątkowych praw autorskich
do wyników prac powstałych w związku z realizacją projektu bez
wynagrodzenia.
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5) oświadczenie uczestnika / uczestniczki Projektu o związku z obszarami
chronionymi
6) karty kwalifikacyjnej - dodatkowo w przypadku osób niepełnoletnich.
4. Dokumenty wymienione w § 2 pkt. 3 będą dostępne w biurze projektu oraz na stronie
www.ksm-drohiczyn.pl
5. Złożenie kompletu dokumentów jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa
w projekcie.
6. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestnika zostanie podjęta na podstawie kryteriów
określonych w § 3 niniejszego regulaminu.
7. W wyniku prowadzonej rekrutacji dla każdego działania powstanie co najmniej lista
podstawowa uczestników. Wpisanie na listę podstawową jest równoznaczne
z uczestnictwem w danym działaniu projektowym.
8. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób chętnych do udziału w poszczególnych
działaniach opisanych w § 1 pkt. 7 ppkt. 1,2,3,4 i 13 pierwszeństwo udziału będą miały
osoby, które zdobędą największą liczbę punktów rekrutacyjnych.
9. Po wyczerpaniu limitu miejsc na liście podstawowej zostanie utworzona lista rezerwowa.
1) dla każdego z działań powstanie oddzielna lista rezerwowa,
2) kolejność na liście rezerwowej będzie zgodna z kryteriami rekrutacji do projektu,
3) Osoba wpisana na listę rezerwową zostanie przyjęta do udziału w projekcie
w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej,
4) przyjęcie uczestnika z listy rezerwowej będzie się odbywać zgodnie z kolejnością na
tej liście.
10. Uczestnicy projektu nie ponoszą kosztów uczestnictwa w działaniach projektowych.
§3
Zasady i kryteria rekrutacji
1. Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej

1) Warsztaty skierowane są do społeczności lokalnej obszarów chronionych, w
szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów, według podziału na
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następujące grupy wiekowe: I grupa: wiek 10-12 lat, II grupa: 13-17 lat, III grupa:
18-25 lat.
2) Termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:
a) dla warsztatów realizowanych w 2017 roku - dokumenty rekrutacyjne
należy dostarczyć do biura projektu do 31 maja 2017 r.
b) dla warsztatów realizowanych w 2018 roku należy dostarczyć do biura projektu do:

dokumenty rekrutacyjne

I. 30 listopada 2017 r. dla warsztatów w miesiącach styczeń – luty
2018 r.
II. 16 maja 2018 r. dla warsztatów realizowanych w
czerwiec – wrzesień 2018 r.

miesiącach

3) Osoby w wieku 10 - 17 lat składają obowiązkowo kartę kwalifikacyjną
4) Kryteria doboru uczestników decydujące o zakwalifikowaniu do udziału
w warsztatach:
a) związek z obszarem chronionym Natura 2000 lub parkiem narodowym miejsce zamieszkania na obszarze Natura 2000 lub na terenie parku
narodowego - 15 pkt
b) inny związek z obszarem chronionym Natura 2000 lub parkiem narodowym
- 10 pkt
c) związek z innym obszarem chronionym - 5 pkt
d) kolejność złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (w przypadku
przesyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego):
I. wcześniej niż na 7 dni kalendarzowych przed zamknięciem terminu
rekrutacji - 5 pkt
II. w ciągu ostatnich 7 dni kalendarzowych rekrutacji - 3 pkt
e) udział w strukturach KSM lub DDM na terenie Polski - 3 pkt.
5) Związek z obszarami chronionymi oraz udział w strukturach KSM lub DDM będą
weryfikowane na podstawie imiennych oświadczeń.
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6) Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach otrzymają potwierdzenie
o zakwalifikowaniu w wersji elektronicznej na podany adres e-mail. Dodatkowo
lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach zostanie podana do
ogólnej
wiadomości
na
stronie
www.ksm-drohiczyn.pl
i/lub
www.mlodzidlasrodowiska.pl, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych.

2. Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej na rzekach

1) Warsztaty skierowane są do społeczności lokalnej obszarów chronionych,
w szczególności do młodzieży szkolnej ze szkół ponadgimnazjalnych oraz z klas
VII i VIII szkoły podstawowej, osób dorosłych. W przypadku osób
niepełnoletnich muszą one w dniu przystąpienia do projektu mieć ukończone
14 lat.
2) Termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:
a) dla warsztatów realizowanych w 2017 roku - dokumenty rekrutacyjne
należy dostarczyć do biura projektu do 31 maja 2017 r.
b) dla warsztatów realizowanych w 2018 roku - dokumenty rekrutacyjne
należy dostarczyć do biura projektu do 16 maja 2018 r.
3) Osoby w wieku 14 - 17 lat składają obowiązkowo kartę kwalifikacyjną stanowiącą
załącznik nr. 6 do niniejszego regulaminu.
4) Kryteria doboru uczestników decydujące o zakwalifikowaniu do udziału
w warsztatach:
a) związek z obszarem chronionym Natura 2000 lub parkiem narodowym miejsce zamieszkania na obszarze Natura 2000 lub na terenie parku
narodowego - 15 pkt
b) inny związek z obszarem chronionym Natura 2000 lub parkiem narodowym
- 10 pkt
c) związek z innym obszarem chronionym - 5 pkt
d) kolejność złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (w przypadku
przesyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego):
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I. wcześniej niż na 7 dni kalendarzowych przed zamknięciem terminu
rekrutacji - 5 pkt
II. w ciągu ostatnich 7 dni kalendarzowych rekrutacji - 3 pkt
e) udział w strukturach KSM lub DDM na terenie Polski - 3 pkt.
5) Związek z obszarami chronionymi oraz udział w strukturach KSM lub DDM będą
weryfikowane na podstawie imiennych oświadczeń.
6) Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach otrzymają potwierdzenie
o zakwalifikowaniu w wersji elektronicznej na podany adres e-mail. Dodatkowo
lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach zostanie podana
do
ogólnej
wiadomości
na
stronie
www.ksm-drohiczyn.pl
i/lub
www.mlodzidlasrodowiska.pl, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych.

3. Warsztaty dla rodzin mających dzieci w edukacji domowej

1) Warsztaty skierowane są do społeczności lokalnej obszarów chronionych,
w szczególności do rodzin mających dzieci w edukacji domowej.
2) Termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:
a) dla warsztatów realizowanych w 2017 roku - dokumenty rekrutacyjne
należy dostarczyć do biura projektu do 14 sierpnia 2017 r.
b) dla warsztatów realizowanych w 2018 roku należy dostarczyć do biura projektu do:

dokumenty rekrutacyjne

I. 14 lutego 2018 r. dla warsztatów zaplanowanych na miesiące marzec
- maj 2018 r. i
II. 31 sierpnia 2018 r. dla warsztatów zaplanowanych na miesiące
październik - listopad 2018 r.
3) Kryteria doboru uczestników decydujące o zakwalifikowaniu do udziału
w warsztatach:
a) związek z obszarem chronionym Natura 2000 lub parkiem narodowym miejsce zamieszkania na obszarze Natura 2000 lub na terenie parku
narodowego - 15 pkt

Biuro Projektu
Ogólnopolski program aktywnej edukacji. Młodzi dla środowiska.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn, tel. 85 655 77 55, kom. 536 165 500,
e-mail: biuro@mlodzidlasrodowiska.pl, rekrutacja@mlodzidlasrodowiska.pl

b) inny związek z obszarem chronionym Natura 2000 lub parkiem narodowym
- 10 pkt
c) związek z innym obszarem chronionym - 5 pkt
d) kolejność złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (w przypadku
przesyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego):
III. wcześniej niż na 7 dni kalendarzowych przed zamknięciem terminu
rekrutacji - 5 pkt
IV. w ciągu ostatnich 7 dni kalendarzowych rekrutacji - 3 pkt
e) kształcenie 1 dziecka w edukacji domowej - 3 pkt.
f) kształcenie 2 i więcej dzieci w edukacji domowej - 5 pkt.
4) Związek z obszarami chronionymi oraz ilość dzieci kształconych w edukacji
domowej będą weryfikowane na podstawie imiennych oświadczeń.
5) Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach otrzymają potwierdzenie
o zakwalifikowaniu w wersji elektronicznej na podany adres e-mail. Dodatkowo
lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach zostanie podana
do
ogólnej
wiadomości
na
stronie
www.ksm-drohiczyn.pl
i/lub
www.mlodzidlasrodowiska.pl, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych.

4. Kurs Trenerów Ekologii i Ochrony Środowiska – dla nauczycieli i liderów środowisk
młodzieżowych
1) Warsztaty skierowane są do społeczności lokalnej obszarów chronionych,
w szczególności do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, studentów i członków KSM lub
DDM, nauczycieli i edukatorów domowych.
2) Termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:
a) dla warsztatów realizowanych w 2017 roku - dokumenty rekrutacyjne
należy dostarczyć do biura projektu do 31 lipca 2017 r.
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b) dla warsztatów realizowanych w 2018 roku należy dostarczyć do biura projektu do:

dokumenty rekrutacyjne

I. 31 stycznia 2018 r. dla warsztatów zaplanowanych na miesiące
marzec - maj 2018 r. i
II. 31 lipca 2018 r. dla warsztatów zaplanowanych na miesiące wrzesień
- październik 2018 r.
3) Kryteria doboru uczestników decydujące o zakwalifikowaniu do udziału
w warsztatach:
a) związek z obszarem chronionym Natura 2000 lub parkiem narodowym miejsce zamieszkania na obszarze Natura 2000 lub na terenie parku
narodowego - 15 pkt
b) inny związek z obszarem chronionym Natura 2000 lub parkiem narodowym
- 10 pkt
c) związek z innym obszarem chronionym - 5 pkt
d) kolejność złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (w przypadku
przesyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego):
V. wcześniej niż na 7 dni kalendarzowych przed zamknięciem terminu
rekrutacji - 5 pkt
VI. w ciągu ostatnich 7 dni kalendarzowych rekrutacji - 3 pkt
e) udział w strukturach KSM lub DDM w Polsce - 3 pkt.
4) Związek z obszarami chronionymi będzie weryfikowany na podstawie imiennych
oświadczeń.
5) Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach otrzymają potwierdzenie
o zakwalifikowaniu w wersji elektronicznej na podany adres e-mail. Dodatkowo
lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach zostanie podana do
ogólnej
wiadomości
na
stronie
www.ksm-drohiczyn.pl
i/lub
www.mlodzidlasrodowiska.pl, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych.
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5. Konkurs „Dziecięce porady na dorosłych odpady”:
1) Konkurs skierowany jest do zespołów klasowych ze szkół podstawowych,
w których uczą się dzieci w wieku 7-12 lat, a każda szkoła podstawowa może
zgłosić do konkursu maksymalnie 3 klasy 30-osobowe.
2) Przedmiotem konkursu jest wykonanie poradnika zawierającego instrukcję
segregowania odpadów dla dorosłych.
3) Technika wykonania poradników z instrukcją
wyklejanka, wydzieranka, obraz, grafika).

– dowolna (plakat, rysunek,

4) Format prac – maksymalnie A2.
5) Prac nie należy oprawiać.
6) Pracę konkursową należy opisać na odwrocie: klasa, adres kontaktowy do szkoły,
numer tel. kontaktowego i adres e-mail do szkoły, dane nauczyciela prowadzącego
klasę.
7) Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 1 grudnia 2017 r. na adres: Biuro
Projektu "Młodzi dla środowiska", Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji
Drohiczyńskiej, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10
8) Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i wyboru trzech najlepszych
prac, które zostaną nagrodzone.
9) W skład Komisji będą wchodzić przedstawiciele Organizatora i organizacji
współpracujących przy realizacji projektu.
10) Na zakończenie konkursu organizatorzy zobowiązują się do ufundowania
upominków rzeczowych autorom najlepszych prac.
6.

Konkurs „Energiczna maskotka”:
1) Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych w wieku 7-12 lat.
2) Przedmiotem konkursu jest wykonanie maskotki lub projektu z opisem wykonania
maskotki promującej postawy pro-środowiskowe oraz upowszechniającej wiedzę
na temat odnawialnych źródeł energii wśród dzieci ze szkół podstawowych.
3) Technika prac – dowolna (plakat, rysunek, wyklejanka, wydzieranka, obraz, grafika,
rzeźba, makieta itp).
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4) Format prac – maksymalnie A4.
5) Prac nie należy oprawiać.
6) Pracę należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły, numer
tel. kontaktowego i adresu e-mail szkoły.
7) Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 28 lutego 2018 r. na adres: Biuro
Projektu "Młodzi dla środowiska", Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji
Drohiczyńskiej, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10.
8) Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i wyboru trzech najlepszych
prac, które zostaną nagrodzone.
9) W skład Komisji będą wchodzić przedstawiciele Organizatora i i organizacji
współpracujących przy realizacji projektu.
10) Na zakończenie konkursu organizatorzy zobowiązują się do ufundowania
upominków rzeczowych autorom najlepszych prac.
7. Konkurs „Energia drzemie w komiksie”
1) Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wieku
13 - 15 lat.
2) Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu na temat energii odnawialnej,
promującego odnawialne źródła energii (biomasy, energię wiatru, Słońca,
geotermalną).
3) Technika prac – dowolna (długopis, ołówek), komiks.
4) Format prac – maksymalnie A4.
5) Prac nie należy oprawiać.
6) Pracę należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły, numer
tel. kontaktowego i adresu e-mail szkoły.
7) Pracę należy opatrzyć opisem, wyjaśniającym treść komiksu (opis nie będzie brany
pod uwagę przy ocenie. Pozwoli Komisji konkursowej poprawnie zrozumieć
komiks)
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8) Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 28 lutego 2018 r. na adres: Biuro
Projektu "Młodzi dla środowiska", Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji
Drohiczyńskiej, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10.
9) Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i wyboru trzech najlepszych
prac, które zostaną nagrodzone.
10) W skład Komisji będą wchodzić przedstawiciele Organizatora i organizacji
współpracujących przy realizacji projektu.
11) Na zakończenie konkursu organizatorzy zobowiązują się do ufundowania
upominków rzeczowych autorom najlepszych prac.

8. Zasady uczestnictwa w Konkursie „Zatrzymaj rzekę w kadrze”.
1) Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wieku

7-15 lat.
2) Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii rzeki (o dowolnej porze roku).
3) Zdjęcie należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres

kontaktowy, numer tel. kontaktowego lub adresu e-mail.
4) Zdjęcie można opatrzyć krótkim opisem (opis nie będzie wpływał na ocenę pracy).
5) Format zdjęć – należy dostarczyć wywołane zdjęcie w formacie 10x15 cm oraz

zapisane w formacie JPG na płycie CD.
6) Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 prac.
7) Prace konkursowe należy dostarczyć do 31 maja 2018 r. na adres: Biuro Projektu

Młodzi dla Środowiska, Katolickie Stowarzyszenie
Drohiczyńskiej, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10.

Młodzieży

Diecezji

8) Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i wyboru trzech najlepszych

prac, które zostaną nagrodzone.
9) W skład Komisji będą wchodzić przedstawiciele Organizatora i Partnerów Projektu.
10) Na zakończenie konkursu organizatorzy zobowiązują się do ufundowania

upominków rzeczowych autorom najlepszych prac.
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9. Wyniki

konkursów
zostaną
opublikowane
na
stronach
internetowych:
www.mlodzidlasrodowiska.pl, ksm-drohiczyn.pl oraz na fanpage KSM Diecezji
Drohiczyńskiej. Sposób przekazania nagród zostanie ustalony bezpośrednio
ze zwycięzcami konkursów lub ich opiekunami.
§4
Ogólne warunki realizacji warsztatów

1. Warsztaty organizowane są przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji

Drohiczyńskiej i działania podejmowane podczas warsztatów edukacyjnych oparte będą
na katolickiej nauce społecznej.
2. Uczestnicy warsztatów zobowiązani będą do przestrzegania regulaminu warsztatów i

innych przepisów, z którymi zostaną zapoznani.
3. Kadra warsztatów nie będzie ponosić odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i / lub

pieniądze będące własnością uczestników obozu, zarówno podczas podróży jak i w
trakcie pobytu w miejscu realizacji warsztatów.
4. Uczestnikom warsztatów zabrania się posiadania i spożywania narkotyków, alkoholu,

środków odurzających oraz palenia papierosów.
5. W przypadku niepełnoletniego uczestnika warsztatów rodzice lub opiekunowie prawni

wyrażają zgodę na czynny udział uczestnika w zajęciach ruchowych i terenowych.
6. Opiekunami niepełnoletnich uczestników warsztatów będą nauczyciele aktywni zawodowo

i/lub osoby posiadające uprawnienie wychowawców.

§5
Inne działania zaplanowane w projekcie
1. Eventy ekologiczne na terenie Polski w latach 2017 - 2018 - jednodniowe akcje na terenach
chronionych w Polsce, podczas których wolontariusze będą prowadzić kampanie
edukacyjne wśród społeczności lokalnych. Dla tego działania rekrutacja nie będzie
prowadzona.
2. Ekologiczna Pielgrzymka - edukacja w drodze. Podczas pieszych pielgrzymek na Jasną
Górę w roku 2017 i 2018 wolontariusze ekologiczni będą prowadzić edukację wśród
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uczestników pielgrzymek i społeczności lokalnych na obszarach chronionych, przez które
prowadzą trasy pielgrzymek. Dla tego działania rekrutacja nie będzie prowadzona.
3. Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej mlodzidlasrodowiska.pl . ZPCEE
to połączenie platformy informacyjno-promocyjnej z platformą edukacyjną. Celem
platformy jest aktywna edukacja i promocja zachowań społecznie i środowiskowo
odpowiedzialnych. Pełny dostęp do wszystkich aplikacji ZPCEE będą posiadać
zarejestrowani uczestnicy. Kryteria i sposób rejestracji na ZPCEE będą udostępnione wraz
z uruchomieniem platformy.
4. Przyrodniczy Biuletyn Elektroniczny - element kampanii edukacyjnej promujący myśl
edukacyjną i ideową projektu. Polegać będzie na tworzeniu i wysyłaniu elektronicznego
periodyka dystrybuowanego do skrzynek subskrybentów. PBE będzie dystrybuowany
wśród wszystkich uczestników projektu oraz wszystkich zainteresowanych, którzy zgłoszą
chęć otrzymywania biuletynu. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail:
promocja@mlodzidlasrodowiska.pl .
5. Konferencja ogólnopolska „Naturalnie … Polska” - dwudniowa konferencja adresowana
do ogółu społeczeństwa, uczestników projektu, ekspertów, naukowców, przedstawicieli
samorządów i społeczności lokalnych obszarów chronionych, organizacji ekologicznych,
przedsiębiorców, inwestorów, decydentów. Zaplanowano udział 100 osób. Tematyka i
sposób rekrutacji zostaną podane do ogólnej wiadomości na stronie
mlodzidlasrodowiska.pl we wrześniu 2018 r.
§6
Prawa uczestnika
1. Uczestnik ma prawo do skorzystania ze wszystkich zajęć w ramach projektu.
2. Uczestnik ma prawo do korzystania z materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych

dostępnych w ramach projektu.
3. Uczestnik ma prawo do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w projekcie.

§7
Obowiązki uczestnika
Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
1. Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
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2. Uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć wybranych w ramach projektu.
3. Wypełniania w trakcie trwania działań zaplanowanych w projekcie ankiet ewaluacyjnych,
kompetencyjnych itp.
4. Bieżącego informowania specjalisty ds. rekrutacji i organizacji szkoleń oraz koordynatora
projektu lub asystenta koordynatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego
udział w projekcie.
4. Każdy z uczestników zakwalifikowanych do udziału na liście podstawowej ma obowiązek

powiadomić organizatorów na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem warsztatów
o swojej rezygnacji.
5. W przypadku rezygnacji z warsztatów później niż na 7 dni kalendarzowych przed ich

rozpoczęciem uczestnik będzie zobowiązany do wpłacenia 30 % wartości kosztów udziału
w warsztacie.
6. Bieżącego informowania o zmianie swojego statusu (spełnienia warunków określonych
w § 3).
§8
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nie uregulowane w regulaminie wymagają decyzji w formie pisemnej.
2. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania projektu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej ma prawo do wprowadzenia

zmian w regulaminie w sytuacjach tego wymagających.
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