Ogólnopolski projekt aktywnej kampanii edukacyjnej z punktami przedszkolnymi oraz szkołami podstawowymi
pt.: „Pomagam z Natury”

REGULAMIN
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem i współorganizatorem projektu aktywnej kampanii edukacyjnej pn. „Pomagam z Natury” jest:


Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

2. Ogólnopolski projekt aktywnej kampanii edukacyjnej pod nazwą „Pomagam z Natury ”adresowany jest dla dzieci
z uwzględnieniem następujących kategorii wiekowych:


I kategoria – punkty przedszkolne



II kategoria – szkoły podstawowe

3. Projekt obejmuje udział w:


Zajęciach kameralno - terenowych prowadzonych przez pracowników RPN



Konkursie pn. „Pomagam z Natury”



Uroczystym podsumowaniu w/w projektu

4. Miejscem realizacji w/w projektu jest Ośrodek Edukacyjno – Muzealny RPN oraz Roztoczańskie Centrum Naukowo
– Edukacyjne RPN w Zwierzyńcu i teren Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz okolice Parku.
§2
CEL PROJEKTU
1. Zasadniczym celem jest :
a) wyłonienie najlepszej reprezentacji dzieci z przedszkoli i uczniów ze szkół podstawowych z całego kraju,
b) wychowanie młodego pokolenia poprzez pogłębienie jego wrażliwości na sprawy ochrony rodzimej
przyrody oraz pomocy potrzebującym z Fundacji DKMS,
c) aktywizacja ekologiczna dzieci na rzecz ochrony przyrody,
d) kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych,
e) rozszerzenie i sprawdzenie praktycznej wiedzy przyrodniczej,
f) popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych Roztoczańskiego Parku Narodowego i innych Polskich
Parków Narodowych.
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g) zaangażowanie się i wsparcie działań Fundacji DKMS (przekazanie zebranych plastikowych nakrętek
z butelek, rejestrację potencjalnych Dawców szpiku przez wolontariuszy i koordynatorów DKMS) podczas
uroczystego podsumowania projektu.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Zgłoszenie udziału w projekcie następuje poprzez:
a) wypełnienie przez szkołę formularza rejestracyjnego, tj. wskazania następujących danych: dane placówki
edukacyjnej, godło szkoły (godłem może być słowo, zestaw liter identyfikujących szkołę), imię i nazwisko
opiekuna/ów, deklarowany udział w: zajęciach kameralno – terenowych (zaznaczyć tak/nie), konkursie
(obowiązkowo), podsumowanie projektu (zaznaczyć tak/nie) wraz z listą uczestników projektu,
oświadczenia (dla każdego uczestnika)
b) możliwość udziału w zajęciach kameralno – terenowych (po zaznaczeniu w formularzu rejestracyjnym oraz
wg harmonogramu)
c) przygotowanie zadania konkursowego
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego do 16 marca br. na adres: Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2,
22-470 Zwierzyniec lub pocztą elektroniczną e-mail: skretariat@roztoczanskipn.pl z dopiskiem ogólnopolski
projekt aktywnej kampanii edukacyjnej pn. „Pomagam z Natury”.
3. Uczestnikami projektu są maksymalnie 25-osobowe reprezentacje dzieci z przedszkoli i uczniów ze szkół
podstawowych, które uczestniczą w zajęciach kameralno – terenowych oraz w zadaniu konkursowym.
4. Imiona i nazwiska uczestników reprezentujących wybraną placówkę edukacyjną w/w projekcie mogą zostać
zamieszczone na stronie internetowej www.roztoczanskipn.pl.
5. Uczestnik w trakcie trwania projektu może zrezygnować z udziału w poszczególnych działaniach wysyłając
e-maila powiadamiającego o rezygnacji o temacie "Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie" na adres
sekretariat@roztoczanskipn.pl, zawierającego swoje dane osobowe oraz zatwierdzenie przez szkołę decyzji
uczestnika, podając powód rezygnacji i wskazując osobę na swoje miejsce.
6. Uczestnicy muszą zadbać o ubranie terenowe, uwzględniając warunki atmosferyczne.
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7. Lista uczestników konkursu i zwycięskiej reprezentacji zostanie zamieszczona na stronie o adresie
www.roztoczanskipn.pl w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
§4
ZASADY KONKURSU DLA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

1. Uczestnikami konkursu są dzieci z punktów przedszkolnych, wybranych jako jedna reprezentacja.
2. Reprezentacja może składać się z osób o różnym wieku, w nie przekraczającej liczbie 25 osób
(wraz z opiekunem/opiekunami)
3. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i nagraniu inscenizacji artystycznej (teatralno – muzycznej) zgodnej
z tematem w/w projektu oraz zbiórkę plastikowych nakrętek z butelek.
4. W ramach inscenizacji artystycznej wpisuje się m.in. przedstawienie, scenka, gry teatralne, interpretacja
wybranych wierszy, opowiadań, własne inwencje twórcze, jak i elementy łączone (piosenka, taniec, skecz,
dramat) i in. Temat inscenizacji artystycznej musi odnosić się do tematu projektu, w tym przedstawiać walory
przyrodnicze Parków Narodowych, zagrożenia dla przyrody (np. dzikie wysypiska śmieci, wypalanie traw)
i sposoby ich przeciwdziałania.
5. Przygotowanie oraz organizacja (w tym m.in. stroje, eksponaty) inscenizacji artystycznej należy do reprezentacji
przedszkola.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie nagranej inscenizacji artystycznej na dowolnym nośniku pamięci
oraz dostarczenie zebranych plastikowych nakrętek z butelek na adres Roztoczańskiego Parku Narodowego
w Zwierzyńcu z dopiskiem „Pomagam z Natury” - konkurs dla punktów przedszkolnych do 30 maja 2018r.
7. Przesłane nagranie powinno zostać opisane wybranym godłem, (wpisanym uprzednio na formularzu
rejestracyjnym) zgłaszającej reprezentacji.
8. Wyróżnione reprezentacje zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą o zakwalifikowaniu się do ścisłego
finału.
9. Prezentacja wyróżnionych reprezentacji odbędzie się podczas uroczystego podsumowania projektu w dniu
14 czerwca 2018r. w RCNE, Biały Słup 16 w Zwierzyńcu.
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10. Reprezentacja, która otrzyma największą ilość głosów jury (najwyższa ocena za nagranie oraz największa ilość
zebranych nakrętek z plastikowych butelek) zostanie zwycięzcą I kategorii konkursowej.

§5
ZASADY KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie ze szkół podstawowych, wybranych jako jedna reprezentacja.
2. Reprezentacja może składać się z osób o różnym wieku, w nie przekraczającej liczbie 25 osób
(wraz z opiekunem/opiekunami)
3. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu i nagraniu reportażu oraz zbiórkę plastikowych
nakrętek z butelek.
4. Reportaż może być zapisany w formie prezentacji multimedialnej (np. PowerPoint), z użyciem wybranych
form przekazu (fotografie, pliki muzyczne, mapy, opis itp. - z uwzględnieniem praw autorskich oraz
bibliografii). Temat reportażu musi odnosić się do tematu projektu, w tym przedstawiać walory przyrodnicze
Parków Narodowych, zagrożenia dla przyrody (np. dzikie wysypiska śmieci, wypalanie traw) i sposoby ich
przeciwdziałania.
5. Koszty przygotowania reportażu ponosi reprezentacja szkoły podstawowej.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie nagranego reportażu na dowolnym nośniku pamięci oraz
dostarczenie zebranych plastikowych nakrętek z butelek na adres Roztoczańskiego Parku Narodowego
w Zwierzyńcu z dopiskiem „Pomagam z Natury” - konkurs dla punktów przedszkolnych do 30 maja 2018r.
7. Dostarczony reportaż powinien zostać opisany wybranym godłem (wpisanym uprzednio na formularzu
rejestracyjnym) zgłaszającej reprezentacji.
8. Wyróżnione reprezentacje zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą o zakwalifikowaniu się do ścisłego
finału.
9. Prezentacja wyróżnionych reportaży odbędzie się podczas uroczystego podsumowania projektu w dniu
14 czerwca 2018r. w RCNE, Biały Słup 16 w Zwierzyńcu.
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10. Reprezentacja, która otrzyma największą ilość głosów jury (najwyższa ocena za reportaż oraz największa ilość
zebranych nakrętek z plastikowych butelek) zostanie zwycięzcą II kategorii konkursowej.

§6
JURY
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora
2. Jury dokonuje kwalifikacji nadesłanych zadań konkursowych, biorąc pod uwagę:
a. Zgodność z tematem w/w konkursu
b. Zawarte informacje merytoryczne (zaprezentowane podczas inscenizacji artystycznej i reportażu)
c. Dobór i atrakcyjność zastosowanych elementów
d. Walory artystyczne i estetyczne
3. Nagrania inscenizacji artystycznych oraz reportażu nie spełniające wymogów zostaną odrzucone.
4. Jury wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych (za zajęcie I-III miejsca), przyznając
nagrody, wyróżnienia, podziękowania i dyplomy.
5. Od decyzji jury nie ma odwołania.
6. Posiedzenie jury odbędzie się 4 czerwca 2018r.

§7
NAGRODY
1. Nagrody dla każdej z osób z reprezentacji w I i II kategorii wiekowej.
I miejsce - 1- dniowy wyjazd szkoleniowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (wyjazd obejmuje wyżywienie
- obiad, przejazd na trasie Zwierzyniec – Warszawa (w obie strony), bilety wstępu wraz z pakietem rozszerzającym

Ogólnopolski projekt aktywnej kampanii edukacyjnej z punktami przedszkolnymi oraz szkołami podstawowymi
pt.: „Pomagam z Natury”

(lekcje, warsztaty, sala zabaw, opiekę merytoryczną pracownika RPN oraz ubezpieczenia), nagrody rzeczowe,
wydawnictwa RPN, koszulki, dyplomy
II miejsce – nagrody rzeczowe, wydawnictwa RPN, koszulki, dyplomy
III miejsce - nagrody rzeczowe, wydawnictwa RPN, koszulki, dyplomy
2. Wyjazd 1-dniowy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla zwycięskiej reprezentacji punktu przedszkolnego
oraz szkoły podstawowej odbędzie się w dniach 20 września 2018 r.
3. Koszty związane z wyjazdem szkoleniowym (tj. dojazd do Zwierzyńca) ponosi zwycięska reprezentacja szkoły.

§8
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Organizatorzy zapewniają:
a) posiłek regeneracyjny podczas realizacji zajęć (grill/ognisko) (w/g harmonogramu)
b) uczestnicy projektu podczas realizacji zajęć kameralno – terenowych mają możliwość bezpłatnego wstępu
na wystawę stałą „W krainie buka, jodły i tarpana”, oraz są zwolnieni są z opłat na ścieżki płatne
w Roztoczańskim Parku Narodowym (wg harmonogramu)
c) możliwość bezpłatnego skorzystania ze zbiorów bibliotecznych w bibliotece RPN w Ośrodku Edukacyjno
- Muzealnym RPN w Zwierzyńcu,
2. Dojazd uczestników reprezentujących szkołę odbywa się na koszt szkoły lub koszt własny uczestników.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie aktywnej kampanii edukacyjnej z punktami przedszkolnymi oraz
szkołami podstawowymi pn.: „Pomagam z Natury” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Wyłączne prawo do wskazania zwycięskiej reprezentacji w obu kategoriach wiekowych przysługuje komisji jury
powołanej przez Organizatora w oparciu o końcową klasyfikację wg zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
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3. Uczestnicy w/w projektu wyrażają zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
28.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Administratorem
danych osobowych będzie Organizator. Ponadto uczestnicy w/w projektu wyrażają zgodę na opublikowanie
swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach
internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych oraz w innych środkach masowego przekazu,
na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
4. Regulamin w/w projektu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora: Roztoczański Park Narodowy,
ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec oraz na stronie internetowej www.roztoczanskipn.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu w/w projektu oraz do dokonywania
zamian oraz terminów i miejsca organizacji w każdym momencie jego trwania.
6. Organizator nie zwraca nadesłanych nagrań/reportaży i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania na
stronie internetowej www.roztoczanskipn.pl, w prasie oraz w materiałach wydawniczych promujących RPN.
7. W sprawach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
8. Głównym fundatorem nagród rzeczowych oraz wyjazdu szkoleniowego do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie jest Roztoczański Park Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie.

