REGULAMIN zgłoszenia na warsztaty w programie Oddycham z energią
(dalej: „Regulamin”)

§1 ORGANIZATOR I REALIZATOR
1. Organizatorem programu Oddycham z energią (dalej: „Program”) jest ENERGA-OBRÓT
Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
KRS: 0000280916, NIP: 957-096-83-70, REGON: 220418835 zwana dalej „Organizatorem”.
2. Realizatorem warsztatów w ramach Programu jest MAMYWENE Alicja Żarkiewicz, ul. Wesoła
16/4, 80-105 Gdańsk, NIP: 5372376891, REGON: 367812618 zwana dalej “Realizatorem”.
§2 CEL I ZAKRES PROGRAMU
1. Celem programu jest zaangażowanie jak największej liczby Polaków w działania poprawiające
jakość powietrza, którym oddychamy.
3. W ramach edukacyjnej części programu Oddycham z energią skierowanej do dzieci
i młodzieży zakładamy cykl warsztatów proekologicznych w wybranych szkołach województwa
pomorskiego.
4. Zakładamy realizację 3 warsztatów w każdej z wybranych przez nas 10 szkołach, po
1 warsztacie dla każdej grupy wiekowej:
- ekoMiasto dla klas I-III;
Warsztaty edukacyjne dla młodszych dzieci, w trakcie których wykonamy makietę ekologicznego
miasta. Skonstruujemy budynki, drogi i elementy małej architektury z materiałów recyklingowych.
Całość warsztatu artystycznego uzupełni zabawa w eko detektywów.
- Ogrody życia dla klas IV-VI;
To warsztaty skierowane do wybranych szkół województwa pomorskiego, dedykowane starszym
uczniom. W trakcie zajęć stworzymy „las w słoiku” czyli florarium.
- Łąki kwietne dla klas VII;
W wybranych szkołach założymy tzw. „łąki kwietne”. Łąka to zbiorowisko roślin jednorocznych, bylin
i traw. Wśród betonu i równo przystrzyżonych trawników różnorodność łąk pomaga zatrzymać pyły
tworzące smog, zachować cenną wodę i jest domem dla drobnych owadów. Celem powstania łąk jest
stworzenie przyjaznej rekreacyjno-wypoczynkowej przestrzeni dla uczniów, w której będą mogli
korzystać szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Obecnie system zieleni miejskiej jest zachwiany.
Wspólnie spróbujemy to zmienić!
§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Warsztaty odbędą się w dniach: 10, 15, 17, 24, 29 maja 2018 roku.
2. Czas trwania każdego warsztatu, to 45 minut - godzina lekcyjna.
3. Wszystkie trzy warsztaty realizowane w jednej szkole muszą być prowadzone bezpośrednio
po sobie lub dla klas I-III oraz IV-VI w tym samym czasie.
4. Do wysiania łąki kwietnej szkoła jest zobowiązana na udostępnienie przestrzeni około 2
metrów kwadratowych pod zasiew roślin.
5. Wszystkie warsztaty zostaną przeprowadzone nieodpłatnie. Szkoła ani osoba zgłaszająca nie
ponosi żadnych kosztów finansowych w związku z udziałem w programie.
§4 ZGŁOSZENIA
1. Aby wziąć udział w Programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz
zgłoszeniowy wysyłamy po otrzymaniu wiadomości z informacją o chęci uczestnictwa
w Programie na adres: oddycham@energa.pl
2. Wypełnienie i przesłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
i zgodą na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów lub otrzymanie pakietu
edukacyjnego, o którym mowa w §5.

3. Zgłoszenia trwają od dnia 18 kwietnia 2018 r. od godziny 9:00 do dnia 27 kwietnia 2018 r. do
godziny 18:00 (dalej: „Okres zgłoszeń”).
4. Zastrzegamy możliwość zadania dodatkowych pytań drogą elektroniczną i/lub telefoniczną
pomagających w wyborze 10 placówek szkolnych.
5. Informacje o wyborze placówek podamy drogą elektroniczną i/lub telefoniczną do dnia 30
kwietnia 2018 r. do godziny 18:00.
6. Zastrzegamy, że przy dużej ilości zgłoszeń możemy skontaktować się tylko z wybranymi 10
placówkami szkolnymi.
7. Można zgłosić tylko 3 wybrane klasy z jednej szkoły.
8. Nie można zgłosić kolejnych klas z jednej szkoły na inny termin.

§5 PAKIETY EDUKACYJNE
1. W ramach Programu przewidujemy wysyłkę pakietów edukacyjnych do wybranych 100 szkół
w województwie pomorskim.
2. Zawartość pakietów edukacyjnych: scenariusze warsztatów, karty pracy, dyplomy, naklejki.
3. Pakiety mogą otrzymać szkoły, w których nie były przeprowadzone warsztaty w ramach
Programu Oddycham z energią.
4. Chęć otrzymania pakietu należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
5. W sytuacji kiedy szkoła nie zostanie wybrana do realizacji warsztatów automatycznie zostanie
dodana do puli szkół, z których wybierzemy placówki do wysłania pakietów edukacyjnych.
§6 OSOBY ZGŁASZAJĄCE
1. Osobą zgłaszającą może być wyłącznie pracownik szkoły, nauczyciel i/lub wychowawca.
2. Osoba zgłaszająca oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania i ma zgodę
dyrekcji szkoły na prowadzenie warsztatów, o których mowa w §2.
3. Osoba zgłaszająca zobowiązuje się do zebrania od uczniów zgody na wykorzystanie
wizerunku w formie pisemnej - zgoda do wydruku dostępna jest na końcu regulaminu oraz
w załączniku.
4. Osoba zgłaszająca ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym po jednej wybranej
klasie z każdej grupy wiekowej np. klasa IIa, klasa IVd, klasa VIIc.

§7 UCZESTNICY WARSZTATÓW
1. Uczestnikami warsztatów są uczniowie danej szkoły oraz opiekujący się nimi nauczyciele lub
opiekunowie.
2. W warsztatach mogą wziąć udział uczniowie klas: I, II, III, IV, V, VI i VII szkół podstawowych
w województwie pomorskim.
§8 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Podczas warsztatów przygotowywana będzie dokumentacja fotograficzna i filmowa
uwzględniająca prawo do ochrony wizerunku. Poprzez przystąpienie do programu, uczniowie,
nauczyciele oraz inni uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku
w ramach dokumentacji fotograficznej i filmowej wykonanej w związku z warsztatami na
stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych
i promocyjnych Organizatora oraz Realizatora.
2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna, aczkolwiek nie udzielenie jej w formie
pisemnej jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w warsztatach.
3. Przystępując do programu szkoła, uczniowie, nauczyciele oraz inni uczestnicy wyrażają zgodę
na rozpowszechnianie przygotowanych przez nich materiałów wykonanych w związku
z warsztatami na stronie internetowej, w materiałach informacyjnych i promocyjnych
Organizatora i Realizatora.

4. Zgoda do pobrania umieszczona jest poniżej oraz w załączniku do regulaminu.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Miejsce i data: ………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania
zdjęć, nagrań wideo, głosu, wypowiedzi z wizerunkiem mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)
………………………………………………..……………………………. uczestniczącego w warsztatach
w ramach programu Oddycham z energią.
Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku dziecka na następujących polach eksploatacji:
rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie
z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach społecznościowych
prowadzonych przez Organizatora i Realizatora projektu lub z jego udziałem.

………………...........................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
prawnego)

.....................................................................
(podpis rodzica/opiekuna

