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Szanowni Dyrektorzy, Wychowawcy, Nauczyciele,  
 

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje projekt „Zielone miejsce” 

dofinansowany przez Fundację Drzewo i Jutro. Projekt realizowany będzie na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego (powiat m. Włocławek, powiaty: włocławski, 

aleksandrowski, radziejowski,  rypiński i lipnowski)  i mazowieckiego (powiaty gostyniński 

i płocki). 

 

 

Zgłaszając się do projektu zyskujecie możliwość wzięcia udziału w:  

 

 Bezpłatnych warsztatach dla opiekunów grup, poświęconych roli i znaczeniu 

zielonych miejsc w środowisku 

 Bezpłatnych warsztatach dla grup zorganizowanych poświęconych ogrodom 

i roślinom miododajnym 

 Konkursie na Zielone miejsce, w którym nagrodą są rośliny do stworzenia Zielonego 

Miejsca 

 Zwycięzcy konkursu udział bezpłatnych warsztatach na temat zwierząt w ogrodzie 

i tworzenie  hoteli dla owadów i/lub budek lęgowych. 

 

 

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest przesłanie w terminie od 01.04.2022r. do 

27.05.2022r. Formularza zgłoszeniowego. Jedna placówka może zgłosić udział 1 grupy 

liczącej 20-30 osób.  

Formularz można odesłać jako skan na adres mailowy ekoedu@interia.eu lub pocztą 

tradycyjną na adres: Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej; ul. Komunalna 4; 87-800 

Włocławek.  

Informacji na temat udziału w projekcie udziela Joanna Fydryszewska mailowo lub 

telefonicznie (603 622 266).  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Udziału w projekcie Zielone miejsce realizowanego przez Włocławskie Centrum Edukacji 

Ekologicznej dzięki dofinansowaniu Fundacji Drzewo i Jutro  

 

Instytucja  

 

województwo  

 

powiat  

 

adres  

 

osoba do kontaktu  

 

adres mailowy (obowiązkowy)  

 

telefon  

 

 

Zgłaszam udział ……………………………………………………klasy/grupy ………….. ,  

 

liczba osób ……… w projekcie Zielone miejsce i zobowiązuję się do udziału w: 

 

Warsztatach dla opiekunów grup forma zdalna,  

termin kwiecień-maj 2022 

czas trwania 2h 

Warsztaty dla grup zorganizowanych zgłoszonych do 

udziału w konkursie 

zajęcia stacjonarne i/lub terenowe 

termin: maj-lipiec 2022 

czas trwania: 2h 

Udział w konkursie na Zielone miejsce złożenie pracy konkursowej: czerwiec-lipiec 2022 

rozstrzygnięcie konkursu: sierpień 2022 

wręczenie nagród: sierpień-wrzesień 2022 

Warsztaty dla laureatów konkursu zajęcia stacjonarne i/lub terenowe 

termin: wrzesień-październik 2022 

czas trwania: 2h 

 

 

 

…………………………………….     ………………………………………. 

Miejscowość i data                               podpis  


