REGULAMIN
Projektu „Laudato
Laudato si - nauki ścisłe i nasza troska o świat”

ORGANIZATOR
§1
1. Organizatorem Projektu
rojektu pt. „Laudato si - nauki ścisłe i nasza troska o świat” jest Parafia
Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu,
Wieńcu, zwana dalej Organizatorem.
2. Projekt pt. „Laudato si - nauki ścisłe i nasza troska o świat” realizowany jest w ramach II
konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM”, finansowanym przez Fundację ANWIL dla
Włocławka.

CELE PROJEKTU
§2
1. Podniesienie wiedzy na temat nauk przyrodniczych i zastosowania w nich matematyki,
nauk biologicznych, ekologicznych oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za
świat przyrody w wymiarze ludzkim, społecznym i religijnym.
2. Zwiększenie atrakcyjności zajęć poprzez
poprzez aktywne włączenie uczniów w działania w
laboratorium.
3. Zachęcenie uczniów do obserwacji zjawisk występujących w najbliższym, otaczającym
świecie
4. Zwiększenie przystępności i popularyzowanie nauk ścisłych wśród dzieci
dzie i młodzieży
zamieszkujących Parafię.
5. Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

ADRESACI
§3
Projekt pt. „Laudato si - nauki ścisłe i nasza troska o świat” adresowany jest do dzieci i
młodzieży w wieku szkoły podstawowej (klasa III, IV, V, VI),zwanych
,zwanych dalej Uczestnikami,
mieszkającychterenie Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu,.

PRZEBIEG PROJEKTU
§4
1. W ramach Projektu przeprowadzone zostaną warsztaty dla Uczestników z nauk

przyrodniczo-matematycznych wg tematyki i terminów, które podane są w
Harmonogramie Projektu§5.
a) Warsztaty przeprowadzone będą na terenie Plebanii w Wieńcu.
b) Warsztaty rozpoczynać się będą o godz.11.00 i trwać będą do 2 h.
c) Na warsztaty Uczestnicy przyprowadzani są przez Rodziców/Opiekunów.
d) Po warsztatach Uczestnicy odbierani są przez Rodziców/Opiekunów.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć
miejsce przed i po zakończeniu warsztatów, jak również nie ponosi odpowiedzialności
za Uczestników pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.
2. W ramach Projektu zorganizowana będzie dla Uczestników wycieczka do laboratorium
chemicznego.
3. W ramach Projektu zorganizowany zostanie dla Uczestników konkurs z nagrodami
podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka.
4. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat na zakończenie Projektu.

HARMONOGRAM PROJEKTU
§5
1. Do 27 stycznia 2018 r. – zapisy do Projektu
2. 28 stycznia 2018 r. – spotkanie organizacyjne z Rodzicami po Mszy św. dla dzieci (po
godz.14.00)
3. 10 luty 2018 r.– warsztaty pt. „Chcę pić! Czy nasza woda jest czysta?
4. Luty 2018 r. – wycieczka do laboratorium chemicznego
5. 03 marca 2018 r. – warsztaty pt. „Drzewo w czterech odsłonach – ekologiczne warsztaty
plastyczne”
6. 07 kwietnia 2018 r. – warsztaty pt. „Mały kreatywny ekolog czyli jak zrobić coś ze śmieci”
7. 12 maja 2018 r. – warsztaty pt. „Eko – Logika. Co robić aby oddychać czystszym
powietrzem”
8. Czerwiec 2018 – podsumowanie Projektu podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka – konkurs
z nagrodami.

WARUNKI UCZESTNICTWA
§6
1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

2. W Projekcie weźmie udział grupa 12 dzieci i młodzieży. W przypadku większego
zainteresowania utworzona będzie druga grupa max 12-osobowa.
3. O przyjęciu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Zapisy do udziału w Projekcie trwają do 27 stycznia 2018 roku, na podstawie Karty
Zgłoszenia, która dostępna jest na stronie Parafii www.parafiawieniec.pl
5. Wypełnioną i podpisaną przez Rodzica/Opiekuna Kartę Zgłoszenia do Projektu należy
wysłać na adres e-mail:parafiaprojekt@gmail.com.
6. Możliwe są również zapisy telefoniczne pod nr 501 667 462.
7. Przesłanie Karty Zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Projektu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§7
1. Udział w Projekcie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora
podanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833) w zakresie
niezbędnym dla realizacji Projektu.
2. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku swoich dzieci na
potrzeby prezentacji i realizacji programu. Zgoda dotyczy publikacji zdjęć oraz filmu z
realizacji Projektu.
3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej
dotyczą.
4. Organizator z własnej inicjatywy lub na żądanie Uczestnika może uzupełniać, korygować i
usuwać błędne, niepełne lub nieaktualne dane osobowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w Regulaminie.
2. O wszelkich zmianach Uczestnicy informowani będą za pośrednictwem strony
internetowej www.parafiawieniec.pl

