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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

w projekcie Liderzy Eko-Zmian 

 finansowanym z Funduszy EOG w ramach Programu  

Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny 

Strony internetowe projektu:  

Projekt Liderzy Eko-Zmian | Facebook 

https://wsfiz.edu.pl/liderzy-eko-zmian/ 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt „LIDERZY EKO-ZMIAN” realizowany jest w partnerstwie przez: Stowarzyszenie 

Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej WIELKI LAS - Lider, Park Krajobrazowy Puszczy 

Knyszyńskiej - Partner, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku - Partner, 

Fundację Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa – Partner, Innovation Circle Network z 

Norwegii – Partner z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

2. Niniejszy regulamin określa: 

– kryteria uczestnictwa w Projekcie, 

– procedury rekrutacji Uczestniczek i Uczestników Projektu, 

– zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu, 

– prawa i obowiązki Uczestniczek i Uczestników Projektu. 

3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 

uregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Organizatora. 

https://www.facebook.com/LiderzyEkoZmian
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwsfiz.edu.pl%2Fliderzy-eko-zmian%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Y5Yb3QIAHcU3NmwLwQiFpZ9eL-bFbE2avIwA2gIebflINpN9qZvhbXtE&h=AT2gOHqNiGB2RAIH5Kkbn_d0Ci-zYF69OctSgOr2dZqrlW1lUYI2yfEn_lL6sL-2wkxMMlrEvUsBwUvEEAWuhm5AkhrNZSdDzNwMLgfjPgJAfzKbNI7OgE9VuDPBbtZWWTiK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2hgzowlii6qk6nTAP_WSl1J4A1uE-33e8e5wWP4IoVpG5F4iBkzEH5KPXKtwfqs1BBD4OO9Ui3rhz5sJugOHAKC7bMv9rfSk7-nz71gyNAagaZT5SVEObfWAp56dC8MXrZWdcNEIsx85NBKYm4_YD910UFKciriaLHtk1TDrXHxg
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4. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej: 

Projekt Liderzy Eko-Zmian | Facebook  https://wsfiz.edu.pl/liderzy-eko-zmian/oraz  

w Biurze Projektu przy ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl. 

 
§ 2 

Słownik pojęć 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 

1. Organizator – Grupa Partnerów: Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej 

WIELKI LAS - Lider, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej - Partner, Wyższa 

Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku - Partner, Fundacja Centrum Inicjatyw 

na Rzecz Społeczeństwa – Partner, Innovation Circle Network z Norwegii – Partner.  

2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, 

3. Projekt – Projekt pn. „LIDERZY EKO-ZMIAN”, 

4. Biuro Projektu – siedziba Lidera Projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczy 

Knyszyńskiej WIELKI LAS przy ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl. 

5. Koordynator Projektu – osoba odpowiedzialna za merytoryczną koordynację projektu 

dr Eliza Szadkowska – Adiunkt Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 

Prezes Zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, email: 

liderzy.eko-zmian@wsfiz.edu.pl 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

1. Projekt jest realizowany od dnia 1 listopada 2021 do dnia 30 września 2023 r. na 

terenie aglomeracji Miasta Białystok oraz województwa podlaskiego, w szczególności 

w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku i w Filii w Ełku. 

https://www.facebook.com/LiderzyEkoZmian
https://wsfiz.edu.pl/liderzy-eko-zmian/
mailto:liderzy.eko-zmian@wsfiz.edu.pl
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2. Celem ogólnym projektu jest stworzenie Akademickiego Centrum Edukacji  

i Praktyk Ekologicznych, oraz włączenie do programu nauczania na kierunkach: 

zarządzanie, finanse i rachunkowość, administracja przedmiotu pn. „Empatia 

Ekologiczna”.  Aby osiągnąć cel w ramach działań przeprowadzimy program 

przedmiotu Empatia Ekologiczna i Koła Naukowego Empatii w tym studio filmowe Eko-

Influencerów, obóz szkoleniowy edukatorów przyrodniczych, trening monitoringu 

obywatelskiego w ekologii, otwarte imprezy dla społeczności regionu: I Mistrzostwa 

Ploggingu przez Puszczę Knyszyńską, Festiwal dla Matki Ziemi. Na bazie naszych 

doświadczeń i we współpracy z ICN Norwegia, przygotujemy Podręcznik i Bank 

Wiedzy Eko-Lidera. 

3. Wszystkie formy wsparcia i aktywności oferowane w projekcie, tj. warsztaty, szkolenia, 

praktyki, spotkania, są w całości pokryte z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni 

Obywatele -Fundusz Regionalny. 

 

§ 4 

Zakres form wsparcia i aktywności oferowanych w projekcie 

Uczestnik/Uczestniczka ma do wyboru następujące formy wsparcia i aktywności składające 

się na Akademickie Centrum Edukacji i Praktyk Ekologicznych: 

I. ŚCIEŻKA NIEBIESKA – dla sympatyków i sympatyczek ekologii: Udział w 

praktycznym kursie przedmiotu Empatia Ekologiczna, na który składa się: 

MODUŁ SZKOLENIOWY EKO-LIDER: 

a) 5 godzin szkolenia z eko-partycypacji, 

b) 5 godzin szkolenia z eko-wolontariatu, 

c) 6 godzin szkolenia z eko-mediacji 

               MODUŁ SZKOLENIOWY EKO-INFLUENCER: 

a) 6 godzin treningu social-media  
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b) 5 godzin warsztatu fotograficznego 

c) 5 godzin warsztatu filmowego 

Uczestnicy i uczestniczki będą odbywać szkolenia w 10-osobowych grupach z zachowaniem 

środków bezpieczeństwa. Zajęcia będą prowadzone przez Ekspertów – Praktyków.  Na 

zajęcia będą zapraszani goście: znani i cenieni w środowisku lokalnym ekolodzy, działacze 

społeczni, prawnicy, socjolodzy, przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną przyrody 

oraz służb, m.in. Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Instytutu Kronenberga, PAN, 

RDOŚ, WFOŚ. 

Ponadto Uczestnik/Uczestniczka weźmie udział w otwartych imprezach: 

a) I Mistrzostwa Ploggingu przez Puszczę Knyszyńską w maju 2022  

Plogging to filozofia eko w bieganiu wymyślona przez szwedzkiego biegacza Erika 

Ahlströma. Połączył on szwedzki zwrot „plocka upp” – podnosić ze słowem „jogging”, 

które w języku angielskim oznacza bieganie. Idea jest prosta: jeśli 

podczas biegania widzimy jakikolwiek śmieć leżący przy drodze lub na trawie, 

podnosimy go, zabieramy ze sobą, by po powrocie wyrzucić do odpowiedniego 

pojemnika na odpady. Uprawiając plogging, realnie pomagamy środowisku, nie tylko 

poprawiając estetykę krajobrazu, ale też redukując poziom stale rosnącego 

zanieczyszczenia plastikiem. Aktywność tego typu to bardzo dobry, interwałowy trening 

całego ciała – co jakiś czas zatrzymujemy się i pochylamy, robimy ćwiczenie, nasz puls 

spowalnia, by po chwili nabrać tempa wraz z dalszym biegiem. 

I Mistrzostwa Ploggingu odbędą się z okazji Dnia Matki Ziemi. Zostanie zorganizowane 

otwarte wydarzenie happeningowe w przestrzeni lasu aglomeracji Białystok. 

Wydarzenie Będzie prowadzone przez Spikera – moderatora. Zorganizowane zostaną 

stoiska instytucji i firm. Plogging zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach: dzieci, 

młodzież, dorośli. Uczestniczki i uczestnicy po dokonaniu rejestracji i podpisaniu listy 

obecności otrzymają rękawiczki oraz worek na śmieci. Przed konkurencją biegową 
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Uczestniczki i Uczestnicy odbędą rozgrzewkę z profesjonalnymi trenerami. Do 

rozstrzygania konkurencji powołana zostanie komisja składająca się z sędziów 

sportowych i przedstawicieli organizatora.  Po zakończeniu biegu odbędzie się 

uroczyste podsumowanie mistrzostw i ogłoszenie wyników konkurencji. Dla 

zwycięzców i zwyciężczyń biegu przewidziano medale i atrakcyjne nagrody. Całe 

wydarzenie będzie relacjonowane na żywo w mediach i na kanałach social-media 

Projektu. 

 

b) Festiwal dla Matki Ziemi w czerwcu 2023  

Wydarzenie zostanie zorganizowane z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Jest to 

duże, otwarte wydarzenie promujące ekologiczny styl życia.  Festiwal odbędzie się w otwartej 

przestrzeni, na placu przed uczelnią oraz w salach i aulach. Zostaną zaprezentowane stoiska 

lokalnych eko-wytwórców, organizacji pozarządowych, instytucji. Wydarzenie poprowadzi 

moderator. Wydarzenie otworzy wykład super Eko-Influencera (Celebryty) i przedstawicieli 

Partnera Norweskiego. Podczas wydarzenia uczestnicy i uczestniczki będą mogli wziąć udział 

w 11 warsztatach o ekologii (np. Ile drzewa zarabiają dla nas i jak możesz o nie dbać w swoim 

otoczeniu?, hortiterapia - jak ożywić materię wokół nas, Zero Waste, zmiana stylu życia  

i robienie oszczędnych zakupów; sposoby na ekologiczne i zdrowe jedzenie; eko - sprzątanie; 

warsztaty eko-kosmetyczne, jak rozsądnie czerpać z Darów Natury?) dla dorosłych i 5 dla 

dzieci (np. ziemiosekrety, recykling, moje drzewa, warsztaty eko-gotowanie). Zorganizowane 

zostanie kino letnie, podczas którego Uczestniczki i Uczestnicy będą mogli obejrzeć filmy, 

wywiady przygotowane w studio Eko-Influencerów, o tematyce proekologicznej. Całe 

wydarzenie będzie relacjonowane na żywo w mediach i na kanałach social-media Projektu. 

 

II. ŚCIEŻKA ZIELONA – dla Eko-Liderów i Eko-Liderek. Udział w praktycznym kursie 

przedmiotu Empatia Ekologiczna, na który składa się: 
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MODUŁ SZKOLENIOWY EKO-LIDER: 

d) 5 godzin szkolenia z eko-partycypacji, 

e) 5 godzin szkolenia z eko-wolontariatu, 

f) 6 godzin szkolenia z eko-mediacji 

               MODUŁ SZKOLENIOWY EKO-INFLUENCER: 

d) 6 godzin treningu social-media  

e) 5 godzin warsztatu fotograficznego 

f) 5 godzin warsztatu filmowego 

Uczestnik/Uczestniczka weźmie udział w otwartych imprezach: 

a) I Mistrzostwa Ploggingu przez Puszczę Knyszyńską w maju 2022 

b) Festiwal dla Matki Ziemi w czerwcu 2023  

MODUŁ PRAKTYCZNY i WŁĄCZAJĄCY 

Uczestnik/Uczestniczka weźmie udział w: 

Kole Naukowym Empatia Ekologiczna 

Zajęcia w kole naukowym będą dotyczyły tematyki postaw proekologicznych. Uczestnicy  

i Uczestniczki będą wraz z Ekspertami prowadzić działania, badawcze, edukacyjne, 

dziennikarskie, woluntarystyczne. Przy Zakładzie Prawa i Administracji zostanie stworzone 

specjalne miejsce – Akademickie Centrum Edukacji i Praktyk Ekologicznych wraz  

z laboratorium, wyposażone w sprzęt i narzędzia do pracy. Przy wsparciu Opiekunów Koła 

Uczestnicy i Uczestniczki wezmą udział w: 

a) Praktyki w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej im. prof. W. 

Sławińskiego z siedzibą w Supraślu.  Minimum 6 godzin uczestnictwa  

w prowadzonych przez Park działaniach monitoringu i ochrony przyrody, takich jak np. 

„Ptakoliczenie”, obserwacja gatunków, wyjazdy terenowe, interwencje ekologiczne, 

działania turystyczne i rekreacyjne, np. rajdy rowerowe.  Po zgłoszeniu się Uczestnicy 
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i Uczestniczki odbędą się spotkania z przedstawicielami Parku w celu ustalenia 

najlepszego terminu i formy zajęć.  

b) Studencki Alert dla Matki Ziemi - monitoring obywatelski w ekologii – zajęcia 

koordynowane przez Fundację Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa.  Celem 

jest zapoznanie Uczestniczek i Uczestników z zagadnieniami zmian klimatu, jak 

również  

z działaniami prowadzącymi do zmniejszenia lub uniknięcia ich negatywnych skutków, 

z wykorzystaniem różnych możliwości administracyjnych, prawnych, społecznych.  

Przeprowadzony zostanie trening prowadzenia monitoringu, obywatelskich interwencji, 

tworzenia profesjonalnych analiz, organizacji działań zmierzających do poprawy 

sytuacji. Uczestnicy i uczestniczki będą zgłaszać przypadki negatywnych zjawisk i 

postaw wobec środowiska w swoim otoczeniu, np. nielegalne wysypiska, nielegalna 

zabudowa, wycinka drzew. Do tego celu przygotowane zostaną narzędzia: formularz 

zgłoszenia, plan interwencji oraz protokół z przeprowadzonej interwencji „eko-

pozytywnej”. Prowadzona będzie rejestracja zgłoszeń. Za rejestrację będzie 

odpowiedzialny Sekretarz, będzie on przyjmował zgłoszenia oraz kierował sprawy do 

Zespołu Ekspertów. Zespół 3 ekspertów - specjalistów w zakresie prawa 

środowiskowego, z doświadczeniem administracyjnym będzie wspierało studentów  

w procesie przeprowadzenia obywatelskiej Interwencji Eko-Pozytywnej. Uczestnicy 

opracują indywidualne plany interwencji. Eksperci udzielą dla każdego wsparcia 

doradczego - porad na temat procedur, zasad urzędowych i sądowych, pomogą  

w sporządzeniu pism, petycji, wniosków i protestów do właściwych organów 

administracji i służb. W przypadkach, kiedy Uczestniczka lub Uczestnik z przyczyn 

obiektywnych nie będzie w stanie rozwiązać sprawy, Zespół podejmie bezpośrednią 

interwencję. Na podstawie przeprowadzonych działań zostanie opracowany Raport  
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z monitoringu wraz z Mapą zawierającą graficzne oznaczenie wszystkich 

przeprowadzonych interwencji. 

 
a) Studio Eko-Influencerów – w ramach zajęć Uczestnicy i Uczestniczki będą odbywać 

zajęcia profesjonalnego tworzenia materiałów dziennikarskich, przede wszystkim 

filmów i wywiadów o tematyce proekologicznej.  Zajęcia będą odbywały się w 

specjalnie stworzonym profesjonalnym studio – wyposażonym w niezbędny sprzęt mi 

materiały. Zajęcia będą koordynowane przez Opiekuna Koła Nowoczesnego 

Marketingu.  

 

Uczestnicy i Uczestniczki Ścieżki Zielonej otrzymają Certyfikat Wiarygodności 

Ekologicznej. Na podstawie właściwych przepisów: po złożeniu wniosku przez osoby 

zainteresowane do Dziekanatu – uzyskane w projekcie dodatkowe kwalifikacje i umiejętności 

zostaną wpisane w Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych.  

 

III. OBÓZ SZKOLENIOWY EDUKATORÓW PRZYRODNICZYCH 

Działanie jest skierowane do pracowników instytucji i służb ochrony przyrody, pracowników 

uczelni wyższych, szkół, urzędów samorządowych i działaczy organizacji pozarządowych 

prowadzących edukację przyrodniczą i ekologiczną. Celem działania jest przekazanie 

informacji o Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej – jako najbliższej formy ochrony 

przyrody dla Białegostoku oraz o wartościach i bogactwie przyrodniczym regionu oraz narzędzi 

dla edukatorów umożliwiających angażowanie obywateli w działania na rzecz właściwego 

gospodarowania zasobami przyrodniczymi.  

Obóz będzie składał się z trzech 2-dniowych zjazdów szkoleniowych w trzech różnych 

tematach: edukacja przyrodnicza, klimatyczna i uzdrowiskowa. Każdy moduł będzie trwał 

łącznie 16 godz. Pierwszego dnia odbędą się zajęcia teoretyczne w siedzibie Parku 

Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu - 8 godz., drugiego dnia Uczestnicy  
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i Uczestniczki wezmą udział w praktycznych zajęciach terenowych - łącznie 8 godz. Każdy 

moduł poprowadzi specjalista w danym zakresie tematycznym. Uczestnicy i Uczestniczki będą 

dowożeni w teren autokarami. Podczas zajęć zostanie zapewnione wyżywienie (obiad), 

przerwy kawowe oraz materiały niezbędne do odbycia szkolenia, w tym środki ochronne. 

Podczas zajęć prowadzony będzie bieżący monitoring - zbierane listy i wykonywane 

fotorelacje. Po szkoleniu zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna. Uczestnicy  

i Uczestniczki po ukończeniu kursu otrzymają Certyfikaty.   

 

§ 5 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikiem/Uczestniczką projektu jest osoba, która z własnej woli chce uczestniczyć  

w projekcie oraz spełnia poniższe kryteria szczegółowe: 

a) Uczestnikami i Uczestniczkami Ścieżki Niebieskiej mogą być studenci i pracownicy 

Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Filii w Ełku, którzy przejdą 

proces 2 etapów rekrutacji: formalny - złożą formularze i deklaracje udziału, 

merytoryczny - odbędą rozmowy w celu identyfikacji cech osobowości, potrzeb  

i motywacji kandydata. 

b) Uczestnikami i Uczestniczkami Ścieżki Zielonej mogą być studenci i pracownicy 

Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Filii w Ełku, którzy przejdą 

proces 2 etapów rekrutacji: formalny - złożą formularze i deklaracje udziału, 

merytoryczny - odbędą rozmowy w celu identyfikacji cech osobowości, potrzeb  

i motywacji kandydata. Osoby te złożą deklarację udziału w Kole Naukowym Empatii 

Ekologicznej.  

 

 

 



 
 
 

 
 Lider projektu      Partner projektu     Partner projektu         Partner projektu         Partner Projektu 

                
 

c) Uczestnikami i Uczestniczkami Obozu szkoleniowego edukatorów 

przyrodniczych mogą być pracownicy instytucji i służb ochrony przyrody, pracownicy 

uczelni wyższych, szkół, urzędów samorządowych i działaczy organizacji 

pozarządowych prowadzących edukację przyrodniczą i ekologiczną, którzy przejdą 

proces 2 etapów rekrutacji: formalny - złożą formularze i deklaracje udziału, 

merytoryczny - odbędą rozmowy w celu identyfikacji cech osobowości, potrzeb  

i motywacji kandydata. 

 

GRUPY DOCELOWE: 

- Grupą docelową Akademickiego Centrum Edukacji i Praktyk Ekologicznych są studenci  

i pracownicy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Filii w Ełku – 

minimum 100 sympatyków i 15 Eko-Liderów.  

- Grupą docelową obozu szkoleniowego edukatorów przyrodniczych jest minimum 20 do 

pracowników instytucji i służb ochrony przyrody, pracowników uczelni wyższych, szkół, 

urzędów samorządowych i działaczy organizacji pozarządowych prowadzących edukację 

przyrodniczą i ekologiczną na terenie aglomeracji Miasta Białystok i województwa 

podlaskiego. 

- Grupą docelową Otwartych Imprez: I Mistrzostwa Ploggingu przez Puszczę Knyszyńską  

w kwietniu 2022, Festiwal dla Matki Ziemi w czerwcu 2023 są studenci  

i pracownicy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Filii w Ełku ich 

rodziny oraz mieszkańcy aglomeracji Miasta Białystok i województwa podlaskiego, z różnych 

grup społecznych.  
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§ 6 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona w sposób ciągły do momentu zrekrutowania ostatniej grupy 

uczestników, będzie realizowana w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi  

i jednolitymi dla wszystkich Kandydatów/Kandydatek, uwzględniającymi kryteria dostępu,  

w oparciu o dokumenty rekrutacyjne. 

2. W celu rekrutacji Organizator: 

- opracuje dokumenty rekrutacyjne udziału w przedmiotowym projekcie, 

- zamieści plakaty o rekrutacji w projekcie ze wskazaniem kryteriów rekrutacji na stronach 

internetowych projektu: Projekt Liderzy Eko-Zmian | Facebook  

 https://wsfiz.edu.pl/liderzy-eko-zmian/ 

- rozwiesi plakaty informacyjne w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w 

Białymstoku i w Filii w Ełku 

- roześle zaproszenie i dokumenty rekrutacyjne za pomocą wewnętrznego systemu 

komunikacji e-mail Dziekanatu.  

- wyznaczy dyżury Opiekunów Koła Naukowego Empatii Ekologicznej na Platformie Microsoft 

Teams Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 

3. Dokumenty rekrutacyjne (oryginał), w 1 egzemplarzu należy złożyć osobiście w siedzibie 

Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy ul. Ciepła 40, Biuro 

Rekrutacji – pok. 16, najpóźniej do dnia 28 lutego 2022 r.  

4. Dokumenty rekrutacyjne (oryginał) dotyczące zgłoszenia do udziału w Obozie dla 

edukatorów przyrodniczych należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej WIELKI LAS, ul. Abp. Gen. M. 

Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl, z dopiskiem: „Obóz edukatorów przyrodniczych”. 

5. Przewiduje się, że rekrutacja w I etapie formalnym zakończy się z dniem 28 lutego 2022 r., 

natomiast II etap merytoryczny zakończy się z dniem 31 marca 2022 r.  

Projekt%20Liderzy%20Eko-Zmian%20|%20Facebook
https://wsfiz.edu.pl/liderzy-eko-zmian/


 
 
 

 
 Lider projektu      Partner projektu     Partner projektu         Partner projektu         Partner Projektu 

                
 

Terminy kolejnych faz rekrutacji ustalany będą na bieżąco w miarę napływu formularzy  

i możliwości utworzenia grup uczestników.  

6. Rekrutacja będzie prowadzona w następujący sposób: 

Przeprowadzone zostaną dwa etapy rekrutacji uczestników: 

a) formalny - chętni będą zobowiązani przedstawić wyrażenie woli uczestnictwa, 

formularz zgłoszeniowy, deklarację udziału w projekcie;  

b) merytoryczny - rozmowa kwalifikacyjna z Organizatorem, celem identyfikacji cech 

osobowości uczestnika, potrzeb i motywacji kandydata. 

c) Rekrutacja zakończy się stworzeniem list przyjętych i rezerwowych. 

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach grupy zostaną uzupełnione o zgłoszenia  

z listy rezerwowej.  

W pierwszej kolejności do udziału będą kwalifikowane osoby, które przedstawią 

poświadczenie otrzymania szczepionki przeciw COVID-19. 

7. Po przeprowadzonej rekrutacji wyłoniona zostanie lista podstawowa 120 osób oraz 

rezerwowa (wszystkie osoby spełniające kryteria, ale nie zakwalifikowane na listę 

podstawową). Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.  

Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału zostaną poinformowane o tym fakcie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

8. Osoby nie spełniające warunków kwalifikowalności nie mogą brać udziału w Projekcie. 

9. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest podpisanie przez 

Uczestniczkę/Uczestnika przed rozpoczęciem udziału w projekcie (najpóźniej w dniu realizacji 

pierwszego działania): 

–  Formularza deklaracji udziału w projekcie, 

– Oświadczeń o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych. 

10. Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia i aktywności przewidzianych do 

realizacji w ramach Projektu będzie ustalany sukcesywnie oraz przekazywany uczestnikom 
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projektu na bieżąco, ze względu na konieczność dostosowania warunków do wszystkich 

uczestników oraz sytuacji zewnętrznej, determinowanej pandemią COVID-19. 

 

§ 7 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnictwo w indywidualnych i grupowych zajęciach jest obowiązkowe i dokumentowane 

jest przez złożenie własnoręcznych podpisów na stosownych listach obecności oraz 

wypełnieniu ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów związanych z poszczególnymi 

aktywnościami.  

Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi 

sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego 

zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających, z zastrzeżeniem 

możliwości realizacji danej formy wsparcia w innym terminie. 

2. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu są bezpłatne, finansowane Funduszy 

EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. 

 

§ 8 

Zasady monitoringu i ewaluacji Uczestników Projektu 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności oraz ankiet 

ewaluacyjnych oceniających zajęcia prowadzone w ramach projektu. 

2. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się udostępnić Organizatorowi dane 

niezbędne do wypełnienia kwestionariuszy osobowych związanych z ewaluacją  

i monitoringiem projektu. 

3. Uczestnik/Uczestniczka projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady monitoringu  

i ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na 

udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych. 
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4. Dane osobowe, których mowa w pkt. 3 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, 

kontroli i ewaluacji projektu. 

 

§ 9 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Z ważnej przyczyny Uczestnik/Uczestniczka może zrezygnować z udziału w projekcie przed 

rozpoczęciem aktywności, np. szkolenia, informując o tym za pośrednictwem poczty 

elektronicznej w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż na trzy dni 

robocze przed rozpoczęciem aktywności. 

2. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie szkolenia może nastąpić z ważnej 

przyczyny i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyny rezygnacji. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania szkolenia, Organizator 

może żądać, aby Uczestnik/Uczestniczka przedłożył/a zaświadczenia lekarskie lub inne 

dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przez Uczestnika/Uczestniczki projektu, 

na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

5. W przypadku wyczerpania liczby osób z listy rezerwowej, Organizator przeprowadzi 

dodatkowy nabór osób do udziału w projekcie. Wybór do projektu nastąpi poprzez 

sprawdzenie przez zespół projektu spełnienia przez daną osobę kryteriów formalnych oraz 

merytorycznych. W ww. przypadku nie będzie powoływana dodatkowa komisja rekrutacyjna, 

przyjęcia do projektu dokona Organizator. 

6. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie i braku możliwości 

wprowadzenia do danej grupy osoby z listy rezerwowej lub braku możliwości w danej grupie 

przeprowadzenia wszystkich form wsparcia dla nowej osoby, zwiększeniu ulega liczba osób  

w kolejnej grupie, która rozpoczyna udział w projekcie. 
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7. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/Uczestniczki projektu z listy 

uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu niniejszego 

Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o każdorazowej jego 

zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu. 

3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem 

projektu. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://wsfiz.edu.pl/liderzy-eko-zmian/  

oraz w Biurze projektu. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny do projektu Liderzy Eko-Zmian, 

2. Formularz rekrutacyjny do udziału w obozie edukatorów przyrodniczych w ramach 

projektu pt. Liderzy Eko-Zmian. 

 

https://wsfiz.edu.pl/liderzy-eko-zmian/

