Regulamin udziału szkoły w projekcie „Jeżowóz – program mobilnej edukacji
ekologicznej – rozszerzenie projektu na Polskę”

1. W projekcie biorą udział szkoły podstawowe i gimnazja, w tym szkoły specjalne z
województw: podlaskie, mazowieckie, kujawsko – pomorskie, wielkopolskie, łódzkie,
podkarpackie, małopolskie, dolnośląskie, śląskie.
2. Udział szkoły w projekcie jest nieodpłatny.
3. Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz
otrzymanie potwierdzenia – pisemnego lub telefonicznego.
4. Każda z wyłonionych szkół deleguje cztery grupy uczniów. Każda grupa liczy
minimum 20 uczniów oraz opiekuna. Jeśli pojedyncze grupy liczą mniej niż 20
uczniów, należy zwiększyć liczebność innych grup.
5. Dopuszcza się delegowanie dwóch grup uczniów. W takiej sytuacji obowiązkiem
szkoły jest współpraca w celu uzgodnienia wspólnego miejsca warsztatów ze szkołą
sąsiednią.
6. W warsztatach obligatoryjnie uczestniczy opiekun grupy/nauczyciel. Zaleca się, by
nauczyciel brał czynny udział w zadaniach.
7. Warsztat trwa 3 godziny lekcyjne i w miarę możliwości pogodowych, odbywa się poza
szkołą, w bliskim otoczeniu przyrodniczym (nad wodą, w lesie, na łące itp.).
8. W okresie jesienno – zimowym oraz przy złej pogodzie warsztaty odbywają się w sali
szkolnej.
9. Uczniowie z wyprzedzeniem są poinformowani o planowanych warsztatach, jak też
są na warsztaty przygotowani (odpowiednie obuwie i ubranie do pracy w terenie, przy
chemikaliach itpitp.).
10. Warsztaty mają charakter publiczny i w ich trakcie będą wykonywane fotografie,
które w celach dokumentacyjnych zostaną zamieszczone na stronie
www.m.ekomobil.pl.
11. Zadaniem szkoły jest zapewnienie miejsca realizacji warsztatów, tak aby możliwy był
bezpieczny wjazd i zaparkowanie samochodu dostawczego o wymiarach długość 6
m, szerokość 2,5 m, wysokość 2,7 m, jakie posiada Ekomobil Jeżowóz (np. szkolny
parking za bramą).
12. W przypadku warsztatów na łące, w lesie lub nad wodą, szkoła zobowiązana jest do
przesłania mapki sytuacyjnej bądź opisu dojazdu.
13. Biorące udział w warsztatach grupy wykonują aparatem cyfrowym (np. wbudowanym
w telefon komórkowy) fotografie otoczenia przyrodniczego szkoły (po 3 fotografie na
grupę warsztatową). Szkoła (Szkolny Koordynator Projektu) przesyła fotografie
meilem na adres: biuroagro@wp.pl, wraz ze zgodą na ich przetwarzanie/publikację, na
tydzień przed ustalonym terminem warsztatów.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Jeżowóz – program mobilnej
edukacji ekologicznej – rozszerzenie projektu na Polskę”

