Załącznik nr 7 do SIWZ
Regulamin uczestnictwa dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego
z gmin objętych Funduszem Wsparcia w dwudniowych Warsztatach ekologicznoeuropejskich w ………………………………………………………… (nazwa ośrodka) w celu
pogłębiania wiedzy o Unii Europejskiej, RPO WK-P oraz bogactwie przyrodniczym
województwa kujawsko-pomorskiego
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem dwudniowych Warsztatów ekologiczno-europejskich dla dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
województwa kujawsko-pomorskiego z gmin objętych Funduszem Wsparcia
w …………………………………. (nazwa Ośrodka), w celu pogłębiania wiedzy o Unii
Europejskiej, RPO WK-P oraz bogactwie przyrodniczym województwa kujawskopomorskiego, zwanych dalej Warsztatami jest …………..…………………… (nazwa
Zleceniobiorcy) na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego.
2. Warsztaty skierowane są do uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego, z gmin objętych Funduszem
Wsparcia.
§2
Cel warsztatów
Celem Warsztatów jest pogłębienie wiedzy o Unii Europejskiej, Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz bogactwie
przyrodniczym województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia z wymienionego zakresu
tematycznego będą odbywały się w ………………………………………. (nazwa Ośrodka), zwanym
dalej Ośrodkiem.
§3
Zasady uczestnictwa
1. Źródłem finansowania Warsztatów jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2007-2013.
2. Uczestnikami Warsztatów mogą być dzieci i młodzież ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z gmin objętych Funduszem Wsparcia
znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które nie uczestniczyły
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w Warsztatach ekologiczno-europejskich zorganizowanych w 2012 r. oraz ich
opiekunowie.
3. Udział w Warsztatach jest finansowany w 100 % z ww. środków i obejmuje uczestnictwo
w Warsztatach wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem.
4. Do udziału w Warsztatach zostanie zakwalifikowane maksymalnie 1 500 osób tj. uczniów
wraz z opiekunami. O zakwalifikowaniu do udziału w Warsztatach decyduje kolejność
zgłoszeń grup.
5. Liczba dzieci/młodzieży oraz opiekunów grupy musi zostać wskazana na etapie zgłaszania
szkoły do udziału w Warsztatach, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Grupa musi obejmować jedną z trzech kategorii wiekowych (odpowiednio szkoła
podstawowa, gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna). Nie ma możliwości zgłaszania
grup składających się z uczestników różnych kategorii wiekowych.
7. Maksymalna
liczba
dzieci/młodzieży
wraz
z
opiekunami
uczestnicząca
w poszczególnych Warsztatach to 40 osób.
8. W celu uczestnictwa w Warsztatach należy przesłać, po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu pobytu ze Zleceniobiorcą, wypełniony formularz zgłoszeniowy, o którym mowa
w ust. 3, na adres:
………………………………………………………………
……………………………………………………………… (adres wskazany przez Zleceniobiorcę)
………………………………………………………………
z dopiskiem Warsztaty ekologiczno-europejskie,
nie później niż dwa dni przed planowanym wyjazdem.
Formularz dostępny jest na stronach internetowych www.mojregion.eu oraz
……………………………. (nazwa strony internetowej Zleceniobiorcy).
9. Podczas każdego z Warsztatów sporządzana będzie dokumentacja fotograficzna. Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zastrzega sobie prawo do
publicznego jej wykorzystywania, utrwalania i powielania, wykorzystywania w celach
promocyjnych i reklamowych, zamieszczania w prasie, mediach, Internecie oraz innych
form utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, podając dane autora, bez
ograniczeń czasowych i ilościowych. Nadesłane zgłoszenie stanowi potwierdzenie
zapoznania się z regulaminem i tym samym wyrażenie zgody na nieodpłatne
wykorzystywanie wizerunku w całości i fragmentach w ww. zakresie.
10. Nadesłane zgłoszenie stanowi potwierdzenie zapoznania się i tym samym akceptacji
niniejszego regulaminu.
11. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w Warsztatach zostanie przekazana szkole
(telefonicznie bądź na adres e-mail wskazany przez szkołę w formularzu) niezwłocznie po
otrzymaniu przez Zleceniobiorcę formularza zgłoszeniowego.
12. Warsztaty zostaną zrealizowane w terminie do 20.12.2013 r. (z wyłączeniem okresu
wakacyjnego).
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13. Sfinansowanie pobytu dzieci/młodzieży nastąpi poprzez dokonanie przelewu przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na konto Zleceniobiorcy, na
zasadach określonych w odrębnej umowie.
14. Ostatniego dnia Warsztatów szkoła zobowiązana jest do wypełnienia w Ośrodku
formularza sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
a Zleceniobiorca do dostarczenia go wraz z dokumentacją fotograficzną (na nośniku
cyfrowym) oraz listą obecności uczestników na adres Departamentu Promocji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – dopisek na kopercie:
Sprawozdanie z Warsztatów ekologiczno-europejskich.
Wzór sprawozdania dostępny jest na stronach internetowych www.mojregion.eu oraz
……………………………. (nazwa strony internetowej Zleceniobiorcy).
§4
Zapisy końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.mojregion.eu oraz
………………………………… (nazwa strony internetowej Zleceniobiorcy).
2. Wszelkich informacji na temat Warsztatów można zasięgnąć w Departamencie Promocji,
w Biurze Promocji RPO pod numerem telefonu: 56 656 11 25.
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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