REGULAMIN WARSZTATÓW METODYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
1. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Miłośników Żubrów w partnerstwie
z Polskim Związkiem Łowieckim.
2. Celem warsztatów jest przekazanie dydaktykom wiedzy z zakresu bioróżnorodności
oraz zaleceń metodycznych do realizacji podstawy programowej przyrody i biologii
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
3. W każdym z 16 województw zostanie przeprowadzony jeden warsztat na poziomie
szkoły podstawowej i jeden na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
4. Każdy z jednodniowych warsztatów realizowany jest dla 80 uczestników (40
nauczycieli szkół podstawowych oraz 40 przedstawicieli Organizacji Pozarządowych)
lub dla 60 uczestników (30 nauczycieli szkół ponadpodstawowych i 30 przedstawicieli
Organizacji Pozarządowych).
5. Do udziału w warsztatach mogą zgłaszać się:
 Nauczyciele przedmiotów biologia i przyroda w klasach IV-VI szkół
podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.
 Pracownicy/członkowie Polskiego Związku Łowieckiego
 Pracownicy Organizacji Pozarządowych zaangażowanych w edukację
ekologiczną
6. Warsztaty realizowane są od kwietnia do grudnia 2015 r. Szczegółowy harmonogram
ustalany jest na bieżąco.
7. Udział w warsztatach i materiały warsztatowe są nieodpłatne.
8. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu do miejsca organizacji warsztatów oraz koszty
ewentualnego noclegu.
Warunki udziału w warsztatach metodycznych
1. Zgłoszenia należy nadsyłać do siedziby organizatora warsztatów- Stowarzyszenie
Miłośników Żubrów, ul. Ciszewskiego 8 pok. 42, 02-786 Warszawa lub drogą mailową
na adres bison@smz.waw.pl W przypadku aktualnie organizowanych Warsztatów
zgłoszenia te należy przesyłać na adres : Zarząd Okręgowy Polskiego Związku
Łowieckiego,
ulica
Wodzisławska
10B,
52-017
Wrocław,
e-mail
zo.wroclaw@pzlow.pl lub faksem na numer 71 734 52 00 – a następnie pocztą
tradycyjną.
2. O zakwalifikowaniu na poszczególne edycje warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym warsztacie realizowanym w ramach
projektu.

4. Warunkiem akceptacji zgłoszenia i udziału w warsztatach jest:
 W przypadku kadry dydaktycznej oświadczenie o wykonywanej pracy, jako
nauczyciel biologii lub przyrody w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej
 W
przypadku
pozostałych
osób
oświadczenie
o
wykonywanej
pracy/przynależności do organizacji pozarządowej zaangażowanej w edukację
ekologiczną przez przynajmniej 3 miesiące przed nadesłaniem zgłoszenia.
5. W formularzu zgłoszeniowym należy uzupełnić wszelkie wymagane dane, zgłoszenia
niekompletne będą uznawane za nieważne.
6. Dane osobowe uczestników zbierane są w celu rejestracji i sprawnego prowadzenia
warsztatów, nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
7. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest jednoznaczne ze zgodą uczestnika na publikację
na stronie internetowej i fanpage’u projektu oraz Stowarzyszenia Miłośników Żubrów
zdjęć powstałych podczas realizacji warsztatów.
Warunki rezygnacji z warsztatów
1. Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w warsztacie bez żadnych konsekwencji do
10 dni przed jego rozpoczęciem.
2. W przypadku rezygnacji po upływie wyznaczonego powyżej terminu uczestnik
powinien zapewnić sobie zastępstwo na warsztatach w postaci osoby o podobnych
kwalifikacjach, spełniającej warunki udziału w warsztatach.
3. Osoba, która wycofa się z udziału w warsztatach po upłynięciu wyżej wymienionego
terminu i nie zapewni sobie odpowiedniego zastępstwa zostanie obarczona karą
finansową o równowartości kosztu udziału jednej osoby w warsztacie (oszacowane
jako koszt cateringu, wynagrodzenie prowadzących i koszty wynajmu Sali
w przeliczeniu na jednego uczestnika) Wyjątkiem mogą być sytuacje losowe typu
choroba.

