
Regulamin uczestnictwa w Warsztatach Zielony zakątek 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Warsztatach Zielony zakątek (zwanych dalej 

warsztatami). 

2. Warsztaty Zielony zakątek 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 01.04.2023 r. do 15.12.2023 r. 

 

§ 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 Warsztatach Zielony zakątek 

 

1. Uczestnictwo w Warsztatach Zielony zakątek jest dobrowolne. 

2. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny pod warunkiem wzięcia udziału 

w konkursie.  

3. Warsztaty przewidziano dla 15 grup 

4. Warsztaty skierowane są do grup zorganizowanych z terenu 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 Zielony 

zakątek połączonych z konkursem.  

6. Opiekun grupy deklaruje uczestnictwo grupy w warsztatach i konkursie, 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. 

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

w Warsztatach Zielony zakątek oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określone. 

8. 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. 

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

 

§ 4 

Kryteria uczestnictwa w Warsztatach Zielony zakątek 

 

1. Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, koła gospodyń wiejskich, domy 

pomocy społecznej, kluby seniora, uniwersytety III wieku/ludowe. 

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

3. Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają grupy spełniające powyższe kryteria 

naboru oraz nie biorące udziału w projekcie Zielone miejsce w 2022r.  

4. W projekcie mogą wziąć udział max 1 grupy z jednej placówki.  

5. Opiekunowie grup zgłoszonych do udziału w projekcie wezmą udział w 3 spotkaniach 

on-line: 

a) Spotkanie I - marzec 2023, informacja o projekcie, zasady uczestnictwa, 

b) Spotkanie II - maj 2023, rośliny w ogrodzie, 

c) Spotkanie II - wrzesień 2023, jesień i zima w przyrodzie.  

6. Grupy zgłoszone do udziału w Warsztatach Zielony zakątek wezmą udział 

w 2 spotkaniach: 

a) kwiecień-czerwiec 2023 nt. Wiosna w ogrodzie 

b) Wrzesień 2023-grudzień 2023, nt. Jesień w ogrodzie i lesie 

7. Dla uczestników warsztatów Zielony zakątek obligatoryjny jest udział w konkursie na 

Zielone miejsce.  

8. W przypadku zgłoszenia udziału w Warsztatach Zielony zakątek, uczestnictwa 

w warsztatach i nie złożenia pracy konkursowej uczestnicy zobowiązani są pokryć 

koszty materiałów warsztatowych, w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru prac 

konkursowych.  

9. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

 



§ 5 

Procedura rekrutacji uczestników Warsztatów Zielony zakątek 

 

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 na warsztaty prowadzona jest na terenie gmin, o których mowa w §3 pkt 4. 

4. Rekrutacja prowadzona jest w okresie luty-marzec 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 Warsztatów Zielony zakątek 

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 projektu bądź udziału w projekcie, które będą rozpatrywane przez 

koordynatora projektu; 

4. Opiekun grupy ma prawo do usprawiedliwiania uzasadnionych nieobecności 

spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi; usprawiedliwienie 

wymaga zawiadomienia w formie telefonicznej lub elektronicznej. W przypadku 

nieobecności ustalany jest nowy termin warsztatów.  

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. 

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 warsztatach.  

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 

warsztatów. 

2. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej zastrzega sobie prawo zmiany 

Regulaminu w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu, 

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 uczestnictwa 

w Warsztatach Zielony zakątek. 

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 Zielony zakątek. 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

udziału w Warsztatach Zielony zakątek realizowanego 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 Zielony zakątek  

Warsztaty dla opiekunów grup zorganizowanych 

Forma: on-line 

Spotkanie I - marzec 2023, Spotkanie II - maj 2023, Spotkanie II - wrzesień 2023 

 

Warsztaty dla grup zorganizowanych 

Spotkanie I: Wiosna w ogrodzie kwiecień 2023-czerwiec 2023 (do ustalenia z koordynatorem) 

czas trwania: 2h 

 

Spotkanie II: Jesień w ogrodzie i lesie wrzesień 2023-grudzień 2023 (do ustalenia z koordynatorem) 

czas trwania: 2h 

 

Konkurs: składanie prac maj 2023-lipiec 2023 

 

max 1 grupa z jednej placówki - liczba osób ……… 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w Warsztatach Zielony zakątek 

i Regulaminem Konkursu na Zielone Miejsce.   

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  

 

 



Załącznik nr 2 do Regulamin uczestnictwa w Warsztatach Zielony zakątek.  

 

Regulamin konkursu na ZIELONE MIEJSCE 

1. Organizatorem konkursu jest Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą 

przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Obudź w sobie ekologa”.  

3. Konkurs finansowany jest ze środków Fundacji Drzewo i Jutro.  

4. Konkurs jest obligatoryjny uczestników projektu, którzy zadeklarowali udział 

w Warsztatach Zielony zakątek.  

5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby prywatne.  

6. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczestników projektu (dzieci, młodzieży 

i dorosłych) z terenu gmin województwa kujawsko-pomorskiego: 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. 

7. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu Zielonego miejsca w swojej 

okolicy. Jako okolicę rozumie się: teren szkoły/przedszkola, tereny świetlic 

środowiskowych, tereny KGW.  

8. Każda z grup zgłoszonych do udziału w warsztatach może oddać tylko 1 pracę. 

9. Projekty zgłoszone w konkursie nie mogą być wcześniej zgłaszane w innych 

konkursach czy finansowane z innych źródeł. 

10. Projekt należy przedstawić w formie papierowej o objętości max 5 stron maszynopisu. 

11. Prace należy składać w formie papierowej, trwale spiętej (bindowanie, skoroszyt). 

12. Do każdej pracy powinna być załączona Karta zgłoszeniowa Zawierająca: autorów 

projektu, nazwę jednostki jaką reprezentują, adres, oświadczenie o zgodzie 

na przetwarzanie danych osobowych wszystkich autorów. 

13. Przesłane projekty nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prac przechodzą 

na własność  organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe 

do nadesłanych prac. 

14. Prace należy składać w terminie 01.05.2023-31.07.2023 bezpośrednio 

do Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Komunalna 4 we Włocławku 

lub przesłać pocztą z dopiskiem „Zielone miejsce” na adres: 

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej 

ul. Komunalna 4;  

87-800 Włocławek 

15. Koszt przesyłki pokrywa nadawca. 



16. Prace należy przesyłać tak, by nie uległy zniszczeniu podczas transportu. 

17. Projekt złożony przed lub po terminie, bez załączonej karty zgłoszeniowej, 

oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podlega dyskwalifikacji 

jako niespełniający wymogów formalnych. 

18. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu Zielonego miejsca w swojej 

okolicy. Jako okolicę rozumie się: teren szkoły/przedszkola, tereny zielone (skwerki) 

na osiedlu, tereny ośrodków akademickich, tereny świetlic środowiskowych.  

19. Projekt Zielonego miejsca powinien zawierać: 

 Uzasadnienie konieczności stworzenia Zielonego miejsca. 

 Opis terenu gdzie powstanie Zielone miejsce (położenie, właściciela, warunki jakie 

tam panują). 

 Planowane działania (przygotowanie podłoża, usunięcie trawy, odchwaszczenie itp.). 

 Listę roślin wraz z uzasadnieniem wyboru. 

 Sposób pielęgnacji zielonego miejsca (osoby odpowiedzialne, plan zabezpieczenia 

na zimę, nawożenie, nawadnianie itp). 

 Zgodę właściciela terenu na założenie Zielonego miejsca. 

20. Zwycięstwo w konkursie jest równoznaczne ze zobowiązaniem do założenia 

Zielonego miejsca (wysadzenia otrzymanych roślin, jego oznakowania tablicą 

przekazana przez WCEE) oraz przesyłania dokumentacji fotograficznej w terminach: 

do 31.10.2023, do 30.11.2023, 30.04.2024, 30.09.2024.  

21. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sierpniu 2023. 

22. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury pisemnie. 

23. Wszystkie projekty będą oceniane wg tych samych kryteriów (ocena formalna 

i merytoryczna). 

24. Oceny prac dokona jury. Decyzje jury są ostateczne. 

25. Jury wybierze 10 zwycięskich projektów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

innego podziału nagród. 

26. Organizator przewiduje zakup nagród ufundowany przez Fundację Drzewo i Jutro 

o wartości 19 000,00/ z podziałem na: 

2 nagrody o wartości 3 000,00 

2 nagrody o wartości 2 500,00 

2 nagrody o wartości 2 000,00 

4 nagrody o wartości 1 000,00 

27. Laureaci wraz z roślinami niezbędnymi do stworzenia Zielonego miejsca otrzymają 

tabliczki do oznakowania tego terenu.  

28. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

29. Nadesłanie prac oznacza akceptacje warunków konkursu i regulaminu. 

30. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu 

31. Regulamin opublikowany jest na stronie www.wcee.org.pl. 

32. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 54 232 76 82 

lub wysyłając pytania na adres e-mail: ekoedu@interia.eu 

 


