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Manasterz, 16.10.2013r. 

 
Regulamin rekrutacji klas do Ekolekcji 

dla szkół zainteresowanych działaniami projektu:  
„Wybieram.CzystePogorze.pl – eko-sieć w działaniu!” 

Aktualizacja: 16 października 2013 r.  
 

 
§ 1. 

Wstęp 
1. Regulamin określa warunki udziału klas i grup zorganizowanych w Ekolekcjach realizowanych 

w ramach projektu: „Wybieram.CzystePogorze.pl – eko-sieć w działaniu!” 
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.  
3. Realizatorem projektu jest Fundacja „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu z Pogórza 

Dynowskiego. Biuro projektu: Manasterz 575, 37-230 Kańczuga (budynek Zespołu Szkół nr 2 
w Manasterzu, wejście od strony sali gimnastycznej), e-mail: wybieram@czystepogorze.pl, tel. 798-
126-858 lub 508-930-105, fax 16 733-60-66. 

4. Głównym celem Ekolekcji jest promowanie zachowań i postaw sprzyjających poszanowaniu 
naturalnego środowiska Pogórzy: Dynowskiego i Przemyskiego oraz odpowiedzialności społecznej 
za zdrowie dzieci i młodzieży. 

5. Ekolekcje poruszają trzy główne tematy: 
 zagrożenia związane z paleniem śmieci w przydomowych piecach lub piecach c.o. Uczestnicy 

zajęć zdobędą informacje na temat konkursu i akcji „Nie palę śmieci  - dbam o zdrowie dzieci” 
oraz bezpłatną broszurę tematyczną adresowaną do ich rodziców i opiekunów. 

 zasada „3R” (spolszczenie: „3U”), z akcentem na odpowiedzialne dokonywanie zakupów, 
 zaprezentowanie akcji i  konkursów adresowanych do młodzieży w ramach projektu 

„Wybieram.CzystePogorze.pl - eko-sieć w działaniu!” 
6. Udział w Ekolekcjach i innych działaniach projektu pozostaje bezpłatny dla jego uczestników. 

Koszty wynagrodzenia trenerów prowadzących Ekolekcje, ich dojazdu do klas (szkół) oraz 
wszelkie przekazane materiały zostały sfinansowane z dotacji projektu (zob. par. 1, pkt. 2).  

 
§ 2. 

Procedura zgłaszania klas/grup do Ekolekcji  
1. Procedura zgłaszania klas prowadzona jest w dwóch etapach. 
2. ETAP 1: Zgłoszenie zainteresowania Ekolekcjami  
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a. Nauczyciel lub wychowawca, za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły, nadsyła w wyznaczonych 
terminach naboru formularz zgłoszeniowy. Osoba dokonująca zgłoszenia pełni jednocześnie 
rolę Szkolnego Opiekuna Projektu. 

b. Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony i pozostanie aktywny wyłącznie w czasie 
prowadzonych naborów (wskazanych w par. 3, pkt. 1-2) na stronie internetowej: 

  http://www.ekolekcje.czystepogorze.pl/ekolekcje/zamow-ekolekcje.html  
c. Przesłanie formularza zgłoszenia klasy, klas lub grup z danej szkoły jest równoznaczne 

z faktem zapoznania sie z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień. 
d. O udział w projekcie może ubiegać się każda klasa lub grupa zorganizowana przez nauczyciela 

z publicznych i prywatnych szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z terenu Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego.  
Szczegółowy wykaz obszaru realizacji projektu dostępny jest pod adresem:  

 http://www.wybieram.czystepogorze.pl/program/na-jakim-obszarze-prowadzone-sa-
dzialania-programu.html  

3. ETAP 2. Ankietowe badanie potrzeb 
a. Realizator w odpowiedzi na wszystkie zgłoszenia nawiąże zwrotny kontakt mailowy 

ze Szkolnymi Opiekunami Projektu, którzy otrzymają również ankietę pozwalającą 
na określenie wskaźników priorytetowych podanych w pkt. 4.2.  

b. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą na dokonanie wyboru klas/grup do realizacji 
Ekolekcji.  

 
§ 3. 

Termin naborów do Ekolekcji 
1. Pierwszy nabór: od 02 do 16 września 2013 r.  
2. Drugi nabór: od 23 września do 07 października 2013 r. 
3. Trzeci nabór: od 21 października do 30 listopada 2013 r. albo do wyczerpania puli 50 Ekolekcji 

(dodatkowo decyduje kolejność wpływania zgłoszeń i badań ankietowych).  
 

§ 4. 
Kryteria wyboru klas i grup szkolnych  

1. O zakwalifikowaniu klasy lub grupy do projektu zadecyduje Zespół powołany przez Realizatora. 
2. Zespół wybierze Uczestników Ekolekcji z uwzględnieniem jako priorytetowych następujących 

kryteriów: 
 Dotychczasowe zaangażowanie danej klasy i szkoły w inicjatywy z zakresu ekologii,  
 Lokalizacja szkoły na terenach wiejskich,  
 Zapewnienie zróżnicowania terytorialnego, 
 Motywacja do innych działań projektu „Wybieram.CzystePogorze.pl – eko-sieć w działaniu!”, 
 Aktywny udział odpowiedniego Urzędu Gminy w projekcie „Wybieram.CzystePogorze.pl – 

eko-sieć w działaniu!” 
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3. W wyniku rekrutacji wybranych zostanie w sumie 50 klas/grup. W przypadku rezygnacji 
zakwalifikowanej do Ekolekcji klasy do udziału zostanie zaproszona następna z listy rezerwowej. 

4. Lista zakwalifikowanych klas do Ekolekcji zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz 
dodatkowo szkoły zakwalifikowane zostaną poinformowane pisemnie. 

 
§ 5. 

Prawa i obowiązki szkoły w projekcie 
1. Szkolny Opiekun Projektu (nauczyciel) ma obowiązek powiadomić Dyrektora Szkoły o udziale 

danej klasy lub klas w rekrutacji do realizacji Ekolekcji. 
2. Dyrektor Szkoły zgadzając się na udział klasy, klas lub grup w Ekolekcjach uwzględnią w planie 

pracy szkoły realizację Ekolekcji.  
3. Szkolny Opiekun Projektu zagwarantuje wymaganą frekwencję podczas realizacji zajęć: od 20 do 25 

uczniów na 45 minutowej Ekolekcji. 
4. Szkolny Opiekun Projektu jest zobowiązany do przygotowania listy obecności uczestników 

Ekolekcji potwierdzonej za zgodność ze stanem faktycznym przez nauczyciela oraz Dyrektora 
Szkoły. 

5. Udostępnienie bezpłatnie sal/i do przeprowadzenia Ekolekcji.   
6. Uczestnikom Ekolejkcji zostaną przekazane broszury profilaktyczne w temacie przeciwdziałania 

palenia śmieci w przydomowych piecach, a także ulotki prezentujące wszystkie działania projektu. 
Zawartość tematyczna materiałów jest zbliżona do treści prezentowanych w serwisie 
internetowym: www.Wybieram.CzystePogorze.pl  

7. Szkoły uczestniczące w Ekolekcjach otrzymają na własność plansze edukacyjne wykorzystywane 
podczas realizacji Ekolekcji.  

8. Uczniowie (klasowo i indywidualnie) mają możliwość wzięcia udziału w pozostałych inicjatywach 
projektu przedstawionych w serwisie www.Wybieram.CzystePogorze.pl, a zwłaszcza w:  

 akcji: "Sprzątanie śmieci - wolontariat dla zdrowia i przyrody”, 
 akcji połączona z konkursami: "Dzikie wysypiska śmieci - weź na cel!", 
 konkursie fotograficznym: „Foto-Eko”, 
 tematycznych spotkaniach otwartych. 

9. Opiekun Szkolny może konsultować się w kwestiach merytorycznych i organizacyjnych 
z Realizatorem lub wskazaną przez Niego osobą, a w przypadku jakichkolwiek trudności 
w organizacji Ekolekcji ma obowiązek bezzwłocznego ich zgłaszania Realizatorowi. 

10. Dyrektor jest zobowiązany do informowania o udziale szkoły w projekcie na stronie internetowej 
szkoły oraz do wywieszenia plakatów (otrzymanych od Realizatora) w miejscach dostępnych 
i widocznych. 

11. Szkolny Opiekun Projektu zapewni dystrybucję otrzymanych ulotek informacyjnych również 
wśród uczniów nie biorących udziału w Ekolekcjach.   

12. Dyrektor ma obowiązek zapewnienia zastępstwa w przypadku nieobecności lub rezygnacji 
Szkolnego Opiekuna Projektu. 
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§ 6. 

Komunikacja i sprawy formalne  
1. Po zakwalifikowaniu klasy (szkoły) do projektu wszelkie informacje, zawiadomienia, wzory 

dokumentów przekazywane będą do Szkolnego Opiekuna Projektu drogą elektroniczną (na adres 
podany w formularzu zgłoszeniowym) lub telefonicznie. 

2. Po stronie Realizatora osobą do kontaktu jest Koordynator projektu: Pani Urszula Witwicka-
Rutkowska, tel. 798-126-858, e-mail: wybieram@czystepogorze.pl  

 
§ 7. 

Uwagi końcowe 
1. Zaktualizowany Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 października 2013 r. i obowiązuje 

do zakończenia realizacji projektu.  
2. Realizator zastrzega sobie prawo do: 

A) decydowania w sprawach spornych i nieobjętych Regulaminem, 
B) rezygnacji ze współpracy ze szkołą niewywiązującą sie z podjętych zobowiązań, 
C) wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, a w takim przypadku zamieszczenia 

informacji na stronie internetowej projektu oraz przekazania ich drogą elektroniczną Szkolnemu 
Opiekunowi Projektu.   

 


