Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Zdrowy oddech – kampania edukacyjno – informacyjna”

§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Zdrowy oddech kampania edukacyjno – informacyjna” współfinansowanym ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2. Projekt realizowany jest przez Miasto Kraków przy współpracy z Zespołem Szkół
Chemicznych oraz Młodzieżowym Domem Kultury Fort 49 „Krzesławice”.
3. Projektodawcą zadania jest Gmina Miejska Kraków.
4. Okres realizacji projektu: od 04.05.2015 r. do 26.10.2015 r.
5. W ramach projektu zorganizowane zostaną:
1) wykłady, warsztaty, laboratoria, gry edukacyjne, wycieczka ekologiczna,
2) konkurs fotograficzno-dziennikarski
3) kampania informacyjno – promocyjna.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.
7. Projekt docelowo obejmie ok 100 uczniów ( po min. 5 uczniów z 20 szkół
gimnazjalnych) w części § 1 pkt 5.1 oraz ma formę otwartą w części § 1 pkt 5.2.
§2
Rekrutacja
1. Rekrutacja dotyczy części projektu związanej z zajęciami warsztatowymi i
laboratoriami (§ 1 pkt 5.1) oraz odbywa się w dwóch etapach.
2. Pierwszy etap rekrutacji dotyczy szkół gimnazjalnych, drugi etap dotyczy wyboru
uczniów z wytypowanych szkół.
3. Projekt dotyczy szkół gimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Kraków.
4. W przypadku większej ilości chętnych, preferowane będą gimnazja położone w
pobliżu terenów, na których występuje potencjalnie duża liczba palenisk domowych
(np. skupiska domów jednorodzinnych), położone w pobliżu arterii komunikacyjnych
o dużym natężeniu ruchu oraz szkoły realizujące dotychczas aktywną edukację
ekologiczną (np. programy, projekty, prace).
5. Jeżeli po uwzględnieniu kryteriów, o których mowa w pkt 4 liczba chętnych
gimnazjów nadal przekracza 20, o przyjęciu szkoły do projektu będzie decydowała
kolejność zgłoszeń.
6. O zakwalifikowaniu gimnazjów do projektu decyduje Wydział Edukacji Urzędu
Miasta Krakowa.
7. Uczestnikami projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:
1) posiada status ucznia szkoły gimnazjalnej, której organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Kraków,
2) jest uczniem II lub III klasy gimnazjum (rok szkolny 2015/2016),
3) wyraziła dobrowolnie chęć uczestnictwa w projekcie,
4) zaakceptowała treść niniejszego „Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie”,

5) jest uczniem rekomendowanym przez nauczycieli (chemia, fizyka, biologia) w
związku z prezentowanymi osiągnięciami, uzdolnieniami, zainteresowaniami
ekologicznymi.
8. Rekrutacja uczniów odbywa się na terenie gimnazjum. Za jej przebieg odpowiada
dyrektor szkoły oraz nauczyciel – opiekun grupy.
9. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie podejmuje
dyrektor gimnazjum (w porozumieniu z nauczycielem – opiekunem).
10. Uczniowie rekomendowani przez nauczycieli do projektu są zobowiązani do
wypełnienia i złożenia u nauczyciela - opiekuna:
1) „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” – załącznik nr 2
2) „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz ” – załącznik nr 3
11. Przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych gimnazjum ma obowiązek zapoznać
kandydata i rodziców z treścią niniejszego regulaminu.
12. Regulamin uczestnictwa w projekcie jest dostępny na Portalu Edukacyjnym Miasta
Krakowa oraz na stronie www projektu.
13. Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie opublikowana na
stronie www projektu.
14. Szkoły oraz uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie z
powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
15. Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie należy przesyłać na adres e-mail:
Kinga.Haluch@um.krakow.pl lub Anna.Domanska@um.krakow.pl
Zgłoszenie powinno zawierać scan Oświadczenia dyrektora (załącznik nr 1).
16. Rekrutacja szkół gimnazjalnych trwa do 12 czerwca 2015 r.
17. Rekrutacja uczniów w szkołach trwa do 04 września 2015 r.
18. Lista gimnazjów zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana na Portalu
Edukacyjnym Miasta Krakowa do 19 czerwca 2015 r.
19. Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana na Portalu
Edukacyjnym Miasta Krakowa oraz na stronie www projektu do 7 września 2015 r.
§3
Organizacja zajęć
1. W ramach projektu realizowane będą zajęcia wymienione w § 1 pkt 5 Regulaminu dla
ok. 100 uczniów szkół gimnazjalnych (w grupach ok. 20 osobowych).
2. Zajęcia będą obejmować zagadnienia: budowa atmosfery, energia słoneczna i
odnawialne źródła energii, gry dydaktyczne z zastosowanie TIK, badanie jakości
powietrza z użyciem roślin wskaźnikowych, badanie zawartości tlenków w powietrzu
metodą instrumentalną, badanie obecności pyłów i ozonu w powietrzu oraz badanie
wpływu powietrza na różne materiały.
3. Zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Chemicznych ul. Krupnicza 44, w soboty
od 12.09.2015 r. zgodnie z harmonogramem, który zostanie podany do wiadomości na
stronie www projektu oraz na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa.
4. Zakłada się, że jednorazowo spotkanie obejmować będzie 4h zajęć.
5. Zasady udziału w konkursie fotograficzno-dziennikarskim zostaną określone w
osobnym regulaminie.

§4
Prawa i obowiązki uczestnika projektu
1. Każdy uczeń zakwalifikowany do projektu ma prawo brać udział we wszystkich
formach zajęć przewidzianych w projekcie.
2. Uczestnik zobowiązany jest do:
1) podpisania „Deklaracja uczestnictwa w projekcie”,
2) podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych”,
3) regularnego i aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach objętych
projektem,
3. Deklaracja oraz Oświadczenie ucznia niepełnoletniego muszą zawierać podpis
rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Uczestnik potwierdza swoją obecność na warsztatach złożeniem podpisu na liście
obecności.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu Edukacyjnym Miasta
Krakowa.
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.

