
Regulamin uczestnictwa w Warsztatach zrównoważonego rozwoju 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Warsztatach zrównoważonego rozwoju 

(zwanych dalej warsztatami). 

2. Warsztaty Zrównoważonego rozwoju realizowane są w ramach projektu „Obudź w 

sobie ekologa”. 

3. Warsztaty finansowane są ze środków Fundacji Drzewo i Jutro 

4. Realizatorem warsztatów jest Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą 

we Włocławku przy ul. Komunalnej 4.  

5. Warsztaty realizowane są w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2024r. 

 

§ 2 

Postanowienia szczegółowe 

 

1. Celem głównym projektu „Obudź w sobie ekologa” jest podnoszenie poziomu 

świadomości ekologicznej, będącej częścią świadomości społecznej, upowszechnianie wiedzy 

i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w zakresie znaczenia bioróżnorodności 

i życia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w trakcie trwania projektu, czyli 

w okresie od 01.02.2023 r. do 21.01.2024 r. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnictwo w Warsztatach zrównoważonego rozwoju jest dobrowolne. 

2. Udział w Warsztatach jest całkowicie bezpłatny.  

3. W projekcie może łącznie uczestniczyć 60 grup. 

4. Projekt realizowany jest na terenie gmin: Miasto Włocławek, gmina Włocławek, 

Miasto Ciechocinek, gmina Lubraniec, gmina Baruchowo, gmina miasto Kowal, 

gmina Tłuchowo, gmina Dobrzyń nad Wisłą, gmina Wielgie, gmina Bobrowniki, 

gmina i miasto Lipno, gmina Skępe, gmina Czernikowo, gmina Kikół, gmina 

Chrostkowo, gmina Zbójno, gmina Brzuze, gmina Rypin, gmina Skrwilno, gmina 

Obrowo, gmina Ciechocin, gmina Wąpielsk,  gmina Osiek, gmina Świedziebnia, 

gmina Górzno, gmina Radomin, gmina Choceń, gmina Izbica Kujawska, gmina 

Lubień Kujawski, gmina Fabianki, Gmina Lubanie, gmina Brześć Kujawski, gmina 

Chodecz, gmina Boniewo, gmina Kowal, gmina Aleksandrów Kujawski. 

5. Opiekun grupy może zgłosić udział grupy zorganizowanej w Warsztatach 

Zrównoważonego rozwoju  

6. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z Warsztatów Zrównoważonego rozwoju. 

7. Opiekun grupy deklaruje uczestnictwo grupy w Warsztatach zrównoważonego 

rozwoju, podając swoje dane osobowe i podpisując deklarację uczestnictwa 



zawierającą wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie niezbędnym do realizacji projektu; dane osobowe są przetwarzane 

wyłącznie w celu realizacji projektu. 

8. Opiekun grupy oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa 

w Warsztatach zrównoważonego rozwoju oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim 

określone. 

9. Opiekun grupy jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej 

wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, za składanie nieprawdziwych 

oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w projekcie. 

10. Deklaracja uczestnictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 4 

Kryteria uczestnictwa w Warsztatach zrównoważonego rozwoju 

 

1. Dzieci z oddziałów 0, szkół podstawowych  i ponadpodstawowych z terenu objętego 

projektem 

2. Lokalizacja placówki na terenie gminy objętej projektem, wymienionej w §3pkt4 . 

3. W projekcie mogą wziąć udział max 3 grupy z jednej placówki.  

 

§ 5 

Procedura rekrutacji uczestników projektu 

 

1. Rekrutację prowadzi Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. 

2. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Deklaracje uczestnictwa w warsztatach – 

zgłoszenie wypełnione przez opiekunów grup. 

3. Rekrutacja do projektu prowadzona jest na terenie gmin, o których mowa w §3 pkt 4. 

4. Rekrutacja prowadzona jest w okresie: 

a) Warsztaty zrównoważonego rozwoju luty- grudzień 2023 r. do momentu wyczerpania 

wolnych miejsc w projekcie. 

5. W przypadku, gdy liczba chętnych osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie 

będzie większa niż liczba wolnych miejsc, kwalifikacja osób do projektu będzie się 

odbywała wg kolejności zgłoszeń. Utworzona zostanie również lista rezerwowa. 

 

§ 6 

 Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Każda grupa ma prawo do udziału w bezpłatnych warsztatach zaplanowanych 

w projekcie. 

2. Opiekun grupy ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych 

udostępnionych na potrzeby projektu.  



3. Opiekun grupy ma prawo do zgłaszania w formie pisemnej zastrzeżeń dotyczących 

realizacji warsztatów, które będą rozpatrywane przez dyrektora WCEE. 

4. Opiekun grupy ma prawo do usprawiedliwiania uzasadnionych nieobecności 

spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi; usprawiedliwienie 

wymaga zawiadomienia w formie telefonicznej lub elektronicznej.  

5. Uczestnicy maja prawo do otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy 

dydaktycznych. Odbiór materiałów potwierdzany jest podpisem opiekuna grupy na 

karcie zajęć.   

6. Każdy opiekun grupy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu 

uczestnictwa w Warsztatach zrównoważonego rozwoju; 

7. Opiekun grupy jest zobowiązany potwierdzić uczestnictwo w zajęciach poprzez 

każdorazowe wypełnienie karty zajęć.  

8. Opiekun grupy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania koordynatora  

projektu o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.  

9. Uczestnicy są zobowiązani do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa 

w zajęciach w ustalonym terminie i miejscu.  

10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania norm, zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy w toku zajęć warsztatowych; 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r. i obowiązuje w czasie trwania 

projektu. 

2. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej zastrzega sobie prawo zmiany 

Regulaminu w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji warsztatów, 

dokumentów programowych, które będą miały wpływ na treść Regulaminu. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. Opiekun grupy pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Warsztatach 

zrównoważonego rozwoju 

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych 

niniejszym dokumentem, pozostają w gestii Koordynatora projektu. 

6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej 

i na stronie wcee.org.pl 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulamin uczestnictwa w Warsztatach zrównoważonego rozwoju 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

udziału w Warsztatach zrównoważonego rozwoju realizowanych przez Włocławskie Centrum 

Edukacji Ekologicznej dzięki dofinansowaniu Fundacji Drzewo i Jutro  

 

Instytucja  

 

 

gmina  

 

adres  

 

osoba do kontaktu  

 

adres mailowy (obowiązkowy)  

 

telefon  

 

 

Zgłaszam udział  w Warsztatach zrównoważonego rozwoju  

miejsce: Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej 

termin: luty 2023-styczeń 2024 (do ustalenia z koordynatorem) 

czas trwania: 2h 

max 3 grupy z jednej placówki, wyłącznie szkoły i przedszkola 

Klasa ………… liczba osób ……… 

Klasa ………… liczba osób ……… 

Klasa ………… liczba osób ……… 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w Warsztatach 

zrównoważonego rozwoju. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym zakresie: Imię 

i nazwisko, telefon, adres mailowy: przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, 

ul. Komunalna 4; 87-800 Włocławek w celu realizacji warsztatów. Moja zgoda może zostać 

cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres 

ekoedu@interia.eu spod adresu, którego zgoda dotyczy. 

 

 

…………………………………….     ………………………………………. 

Miejscowość i data                               podpis  


