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Regulamin warsztatów edukacyjnych w ramach projektu  

ECO-KIDS: edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej  

 

1. Organizatorem warsztatów edukacyjnych (zwanych dalej „warsztatami”) w ramach projektu 

„ECO-KIDS: edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej” jest Instytut Zrównoważonej Energetyki.  

2. Udział w warsztatach jest darmowy. Organizator nie zapewnia dojazdu do miejsca odbywania się 

warsztatów. 

3. Warsztaty mają na celu wzrost wiedzy z zakresu energii, ekologii, zanieczyszczenia środowiska 

oraz elektromobilności, a także kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży 

szkolnej, rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska oraz realizację 

działań na rzecz lokalnej przyrody. 

4. Warsztaty prowadzone będą dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu województwa 

małopolskiego. 

5. Warsztaty składają się z dwóch części. Pierwsza część (teoretyczna) obejmować będzie prelekcje 

oraz zajęcia integracyjne wprowadzające do tematyki warsztatów. W drugiej części 

(doświadczalno-praktycznej) uczniowie będą brać czynny udział w pokazach z zakresu OZE oraz 

samodzielnie budować modele doświadczalne zasilane ogniwami fotowoltaicznymi. 

6. Warsztaty odbywać będą się od 3 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r. w terminach ustalanych 

indywidualnie z opiekunem grup uczniów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach. Miejsce 

odbywania warsztatów: budynek Centrum Energetyki AGH w Krakowie, ul. Czarnowiejska 36, 

Kraków. Czas trwania pojedynczych warsztatów: 3 godziny. 

7. Poprzez grupę uczniów rozumie się klasę lub zbiór uczniów z różnych klas szkoły podstawowej 

wraz z opiekunem (dotyczy klas 6-8), której liczebność jest większa niż 15 osób i nie przekracza 

30 osób.  

8. W celu rejestracji udziału grupy uczniów w warsztatach, opiekun grupy jest zobowiązany do 

wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej 

www.ize.org.pl w zakładce Projekty -> ECO-KIDS. 

9. Opiekun zgłaszanej grupy musi zapewnić odpowiednią ilość opiekunów dla grupy uczniów.  

10. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 07 czerwca 2019 r. (pierwsza tura) oraz 12 września 2019 r. 

(druga tura) – decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora. W przypadku wyczerpania limitu 

godzin warsztatowych w pierwszej turze, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania drugiej 

tury naboru.  



11. O zakwalifikowaniu danej grupy uczniów do udziału w warsztatach decyduje każdorazowo 

komitet sterujący projektu.  

12. Decyzja o zakwalifikowaniu zgłaszanej grupy uczniów do udziału w warsztatach zostanie 

przekazana opiekunowi grupy drogą elektroniczną (na adres e-mail podany w formularzu 

rejestracyjnym). Ponadto informacja ta umieszczona zostanie w postaci komunikatu na stronie 

internetowej www.ize.org.pl oraz www.facebook.com/Fundacja.IZE. 

13. Udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 

uczestnika w materiałach promocyjnych projektu ECO-KIDS, obejmujących m.in. zdjęcia i filmy 

dokumentujące przebieg warsztatów. Materiały te mogą być publikowane przez Organizatora 

online oraz w wersji papierowej. 

14. W przypadku odwołania warsztatów z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub Opiekuna 

Grupy, strony zobowiązane są ustalić inny termin w celu odrobienia zajęć (nie później jednak niż 

30 września 2019 r.). 

15. Regulamin warsztatów oraz formularz rejestracyjny dostępny jest w czasie trwania projektu 

na stronie internetowej www.ize.org.pl w zakładce Projekty -> ECO-KIDS. 

16. W warsztatach może wziąć udział więcej niż jedna grupa z danej szkoły. 

17. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

18. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania warsztatów. 

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

20. Akceptując regulamin: 

a. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Zrównoważonej 

Energetyki z siedzibą przy ul. W.E. Radzikowskiego 100B/43, 31-315 Kraków, w celu 

przyjęcia zgłoszenia i realizacji zapisów projektu "ECO-KIDS: edukacja ekologiczna 

młodzieży szkolnej" zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) 

b. zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest Instytut Zrównoważonej 

Energetyki z siedzibą przy ul. W.E. Radzikowskiego 100B/43, 31-315 Kraków. Dane zbierane 

są w celu związanym z realizacją projektu "ECO-KIDS: edukacja ekologiczna młodzieży 

szkolnej". Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy 

o ochronie danych osobowych. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do treści jego 

danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez Zgłaszającego 

dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w projekcie "ECO-KIDS: 

edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej". 

 

Regulamin opublikowano: 14 maja 2019 r. 


