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REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
pt. „AKADEMIA TWÓRCZEGO RECYKLINGU”
edycja ‘2013
dla szkół podstawowych i gimnazjów z woj. świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego
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INFORMACJE O PROJEKCIE
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Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w warsztatach pt. „Akademia Twórczego Recyklingu”.
Warsztaty pt. „Akademia Twórczego Recyklingu” realizowane są przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Raszyoskiej 32/44, 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.
Warsztaty organizowane są w ramach Kampanii „Elektroodpady – proste zasady” i dofinansowane są ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Projekt realizowany jest w okresie od 09.2012r. do 04.2013r., przy czym warsztaty sztuki art-recyklingowej będą
prowadzone od 01.2013r. do 04.2013r. w szkołach podstawowych i gimnazjach z woj. świętokrzyskiego, łódzkiego i
lubelskiego.
Projekt ma za zadanie w ciekawej formie pokazad możliwości jakie daje selektywna zbiórka odpadów w wymiarze
przyrodniczym i kulturalnym, a także zaproponowad w jaki sposób wykorzystad potencjał segregowanych śmieci w
codziennej sztuce użytkowej i w szkolnych aktywnościach artystycznych.
Warsztaty w formie zajęd pozalekcyjnych, będą przeprowadzone w trzech częściach: lekcja teoretyczna (1,5h),
zbiórka surowców wtórnych zrealizowana przez uczniów i nauczycieli (1 tydz.) oraz warsztaty praktyczne (2,5h).
Za przygotowanie, organizację i odpowiednie przeprowadzenie warsztatów odpowiedzialny jest Organizator:
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie.
Za odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie sali, w której odbywad się będą warsztaty, odpowiedzialna jest
Dyrekcja szkoły zakwalifikowanej do Projektu.
Termin przeprowadzenia warsztatów ustalany jest indywidualnie z Dyrekcją szkoły zakwalifikowanej do Projektu.

§2
UCZESTNICTWO
1.
2.
3.

Warsztaty, realizowane w ramach Projektu, adresowane są do 15 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu woj.
świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego.
Uczestnikami warsztatów będą uczniowie klas ww. szkół wraz z opiekunami, wychowawcami i nauczycielami.
Dzięki dofinansowaniu Projektu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

§3
REKRUTACJA
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Regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady naboru do udziału w warsztatach „Akademia Twórczego
Recyklingu”.
Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie rekrutacji jest Organizator.
Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu 2012r. i trwad będzie do wyczerpania miejsc w grupach warsztatowych.
Rekrutacja wsparta akcją informacyjną, polegad będzie na przyjmowaniu Kart Zgłoszeo szkół z ww. województw
chętnych do uczestnictwa w warsztatach.
Karty Zgłoszenia dostępne będą w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.elektroodpadyprostezasady.pl
oraz www.dzienziemi.org.pl.
Za przygotowanie Karty Zgłoszenia odpowiedzialny jest Organizator.
Kryteria rekrutacyjne:

1.

lokalizacja siedziby szkoły podstawowej lub gimnazjalnej wyłącznie na terenie woj. świętokrzyskiego,
łódzkiego lub lubelskiego,
2. zadeklarowanie udziału w warsztatach grupy 30 uczniów w wieku 6-12 lub 13-15 wraz z opiekunami,
3. nadesłanie drogą elektroniczną prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia wraz z własnoręcznymi podpisami
osób upoważnionych do reprezentowania szkoły na adres edukacja@mroee.pl (format PDF).
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 Dyrekcje szkół podstawowych zostaną poinformowane przez
Organizatora.
9. Lista szkół podstawowych zakwalifikowanych do udziału w warsztatach zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.elektroodpadyprostezasady i www.dzienziemi.org.pl.
10. Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące Projektu należy kierowad 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 tylko i wyłącznie do celów prowadzonego naboru.
12. Nadesłane zgłoszenia aplikacyjne niezgodne z warunkami Regulaminu nie będą rozpatrywane.
§4
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1.
2.
3.

Organizator bezpłatnie zapewni uczestnikom/czkom warsztatów materiały promocyjne, informacyjne, komplet
materiałów do realizacji zadao plastycznych i technicznych, w tym zestaw pojemników do sortowania odpadów.
Organizator wraz z Dyrekcją szkoły zapewnią uczestnikom/czkom warsztatów pełną opiekę pod względem
merytoryczno-dydaktycznym, jak i pod względem bezpieczeostwa, w trakcie ich trwania.
Każdy opiekun, wychowawca lub nauczyciel grupy szkolnej w Projekcie zobowiązany jest do dokumentowania
uczestnictwa uczniów własnoręcznym podpisem na scenariuszach zajęd.

§5
POSTANOWIENIA KOOCOWE
1.
2.
3.

Wszyscy uczestnicy/czki warsztatów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Podpisanie Karty Zgłoszenia przez Dyrekcję szkoły zakwalifikowanej do Projektu jest jednoznaczne z akceptacją
zapisów niniejszego Regulaminu.
Ogólny nadzór nad realizacją warsztatów "Akademia Twórczego Recyklingu", a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu.

Zespół Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej
ul. Raszyoska 32/44 lok. 140
02-026 Warszawa
Tel. 22 668 92 68, faks 22 883 50 96
www.elektroodpadyprostezasady.pl
www.dzienziemi.org.pl

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW:

