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Regulamin udziału w projekcie edukacyjnym dla przedszkoli i szkół  

Leśna Skrzynia Skarbów – Czysto w Lesie – Czysto w Mieście” 

w roku szkolnym 2017/2018 

              

Kujawsko

 

Regulamin udziału w projekcie edukacyjnym dla przedszkoli i szkół   

Czysto w Mieście”  

      Patronat honorowy: 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 



Organizatorzy projektu: Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”, Nadleśnictwo Żołędowo, Nadleśnictwo Bydgoszcz, Miasto Bydgoszcz Biuro 

Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji 

Ekologicznej. 

Czas trwania projektu: od września 2017 roku do czerwca 2018 roku  

Regulamin udziału: 

• projekt adresowany jest do wszystkich placówek przedszkolnych i szkolnych (klas I-III) miasta Bydgoszczy oraz wybranych placówek  

z województwa kujawsko-pomorskiego; 

• polega na realizowaniu w placówce tematyki leśnej, przyrodniczej i ekologicznej w oparciu o materiały zgromadzone w „Leśnej Skrzyni 

Skarbów”, która podróżuje po placówkach województwa kujawsko-pomorskiego, według harmonogramu przyjętego na spotkaniu 

inauguracyjnym; 

• zakończenie projektu planowane jest w czerwcu 2018 roku przed zakończeniem roku szkolnego; 

• ewaluację projektu stanowi wystawa, odbywająca się  w Nadleśnictwie Żołędowo, która przedstawia efekty pracy oraz osiągnięcia placówek  

z zakresu edukacji leśnej, przyrodniczej, ekologicznej w danym roku szkolnym; 

• obowiązkiem placówki jest: 

� udział koordynatora w spotkaniu inauguracyjnym,  

� udział w szkoleniach (przygotowanych przez organizatorów),  

� realizacja zajęć dydaktycznych o tematyce leśnej, przyrodniczej i ekologicznej w oparciu o materiały organizatora  

w ustalonym terminie, w tym wycieczka na ścieżkę dydaktyczną ustaloną z przedstawicielem Lasów Państwowych,  

� przygotowanie wystawy ewaluacyjnej, 

� udział w spotkaniu podsumowującym; 

• za sprawy organizacyjne odpowiadają:  

Ewa Turska-Pawlicka, tel. 52 372 19 64, Grażyna Szczepańczyk tel. 52 349 31 50 wew.41, Anna Engel, tel. 52 58 58 388; 

• wszystkie  informacje dotyczące projektu zamieszczone będą na stronie www.czystabydgoszcz.pl; 

• za udział w projekcie przewidziane są nagrody rzeczowe, ich sponsorem jest Miasto Bydgoszcz; 

• zgłoszenie placówki do udziału jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem się do wypełnienia wszystkich obowiązków; 

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewydania nagrody i dyplomów placówkom, które nie zrealizują postanowień regulaminu. 

 

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 19.09.2017 roku o godz. 12 w Nadleśnictwie Żołędowo, ul. Parkowa 4 a. 


