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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 460/2019 

Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 marca 2019 

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW MIĘDZYPOKOLENIOWYCH LEKCJI BIORÓŻNORODNOŚCI  

NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W MOSZNEJ W RAMACH PROJEKTU 

PN. „ŚLADAMI BIORÓŻNORODNOŚCI W SERCU OPOLSZCZYZNY – BOGACTWO PRZYRODY  

GMIN STRZELECZKI, KRAPKOWICE ORAZ POWIATU KRAPKOWICKIEGO”  

 

§ 1 

SŁOWNIK POJĘĆ 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 

 Uczestnicy – wszyscy zgłoszeni do udziału w projekcie i zakwalifikowani przez Organizatora mieszkańcy 

województwa opolskiego, w tym osoby poniżej 18 roku życia, które będą miały pisemną zgodę rodzica 

lub opiekuna prawnego na uczestniczenie w projekcie,  

 Zgłaszający - podmiot posiadający osobowość prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, zgłaszająca grupę uczestników, 

w szczególności szkoły, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, 

 Strona internetowa projektu – www.opolskie.pl 

 Organizator – Województwo Opolskie, które swe działania realizuje poprzez Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, a w szczególności Biuro Skarbu Województwa. 

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru uczestników lekcji w ramach zadania 

pt. „Międzypokoleniowe lekcje bioróżnorodności w Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie 

zespołu zamkowo-parkowego w Mosznej” oraz prawa i obowiązki Zgłaszających, Uczestników 

i Organizatora. 

2. Projekt pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin 

Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/17-00 z dnia 

31 lipca 2018r. 

3. Okres obowiązywania niniejszego Regulaminu: od dnia przyjęcia Regulaminu przez Zarząd 

Województwa Opolskiego do dnia rzeczowego zakończenia projektu. 

4. Udział w lekcjach jest bezpłatny. 

5. Uczestnikami lekcji mogą być wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego, w tym osoby poniżej 

18 roku życia, które będą miały pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestniczenie 

w projekcie, którzy zostaną zgłoszeni do udziału przez Zgłaszającego. 

6. Lekcje realizowane będą na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej. 

7. Zadanie zakłada przeprowadzenie lekcji bioróżnorodności dla łącznej liczby uczestników określonej  

w projekcie. 

8. O zakwalifikowaniu się grupy uczestników do udziału w lekcjach decyduje Organizator. Organizator 

przy wyborze uczestników lekcji kieruje się w szczególności: kolejnością zgłoszeń oraz 

umożliwieniem udziału w lekcjach mieszkańcom z terenu całego województwa opolskiego  

z różnych grup wiekowych. 
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§ 3 

CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

1. Celem projektu jest propagowanie wiedzy o szczególnie cennej różnorodności biologicznej 

występującej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej oraz potrzeby ochrony istniejącego 

ekosystemu i dbałości o dziedzictwo przyrodnicze parku w Mosznej. 

2. Założeniem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej dorosłych, młodzieży i dzieci 

w zakresie wiedzy o ochronie przyrody i bioróżnorodności, zasobności rodzimej flory i fauny, istnieniu 

zagrożeń dla rodzimych gatunków oraz wzmocnieniu poczucia odpowiedzialności społeczności 

lokalnej za otaczające nas środowisko przyrodnicze i jego ochronę. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI ZGŁASZAJĄCEGO 

1. Zgłoszenie udziału w projekcie ma charakter otwarty i dobrowolny. 

2. Zgłaszający dokonuje zgłoszenia uczestników Organizatorowi za pomocą karty zgłoszenia 

uczestnictwa. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Zgłaszający dokonuje zgłoszenia grupy osób w wielkości minimum 10 osób, przy założeniu,  

że grupa nie może liczyć więcej niż 50 osób. 

4. Zgłaszający może dokonać dowolną ilość zgłoszeń. 

5. Zgłaszający, po dokonaniu zgłoszenia i uzgodnieniu z Organizatorem terminu lekcji, zgromadzi od 

uczestników bądź ich rodziców/opiekunów prawnych odpowiednie zgody i oświadczenia 

uprawniające do udziału w projekcie, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych. 

Odpowiednie wzory zgód i klauzul RODO stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

6. Zgłaszający, po zgromadzeniu zgód o których mowa w § 4 ust. 5, na minimum 14 dni kalendarzowych 

od planowanego terminu lekcji, poinformuje Organizatora o posiadaniu wszystkich niezbędnych zgód 

i oświadczeń uczestników lekcji oraz złoży stosowne oświadczenie podpisane przez osoby 

uprawnione do jego reprezentacji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 

7. Zgłaszający, na minimum 14 dni kalendarzowych od planowanego terminu lekcji,  poinformuje 

Organizatora o specjalnych potrzebach żywieniowych uczestników oraz o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i niepełnosprawnościach uczestników. 

8. Zgłaszający odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez uczestników lekcji. 

9. Zgłaszający wskazuje Organizatorowi proponowane terminy udziału w lekcjach, najpóźniej na miesiąc 

przed ich organizacją. Organizator wskazuje ostateczny termin biorąc pod uwagę możliwości 

organizacyjne oraz harmonogram lekcji. 

10. Zgłaszający przekaże Organizatorowi swoje dane kontaktowe oraz osób odpowiedzialnych za 

organizację grupy uczestników lekcji bioróżnorodności, w szczególności przekaże imię i nazwisko oraz 

numer telefonu komórkowego osoby, która będzie opiekowała się grupą uczestników lekcji w dniu 

wyjazdu na lekcje. 

11. Zgłaszający odpowiada za uczestników w trakcie transportu i pobytu na terenie zespołu pałacowo-

parkowego w Mosznej. 

12. O ewentualnej rezygnacji z udziału grupy w lekcjach, Zgłaszający informuje Organizatora nie później 

niż 7 dni kalendarzowych przed terminem organizacji lekcji. Rezygnacja z udziału w lekcjach wymaga 

formy pisemnej. 

13. Opiekun grupy, wskazany w karcie zgłoszeniowej, w chwili rozpoczęcia dojazdu na lekcje, 

poinformuje Organizatora o ilości uczestników lekcji, którzy w danym dniu będą brać udział 

w lekcjach. 

 



 

 

Projekt „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” współfinansowany jest  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej 
 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Za organizację lekcji bioróżnorodności odpowiada Województwo Opolskie lub wyłoniony przez niego 

wykonawca. 

2. Nabór do udziału w lekcjach bioróżnorodności prowadzony jest w trybie ciągłym. 

3. Lekcje odbywają się według programu wskazanego w Załączniku nr 2 do Regulaminu, w oparciu 

o opracowane przez Organizatora scenariusze lekcji. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 

programu. 

4. Organizator przyjmuje termin wskazany w zgłoszeniu, o czym informuje Zgłaszającego bądź ustala ze 

Zgłaszającym inny termin uczestnictwa w lekcjach. 

5. Organizator prowadzi harmonogram lekcji. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu organizacji lekcji bądź ich odwołania bez 

podania przyczyny. 

7. Organizator zapewnia zgłoszonej grupie uczestników w dniu organizacji lekcji bezpłatny transport  

z miejsca wskazanego w zgłoszeniu (wyłącznie na terenie województwa opolskiego) do zespołu 

pałacowo-parkowego w Mosznej oraz powrót do miejsca wyjazdu. 

8. Organizator zapewnia uczestnikom lekcji wyżywienie zgodnie z programem lekcji. 

9. Organizator zapewnia merytoryczny personel prowadzący lekcje bioróżnorodności. 

10. Organizator zapewnia personel do bezpośredniego kontaktu i pomocy organizacyjnej przed, 

w trakcie i po organizowanych lekcjach bioróżnorodności. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas lekcji. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione lub zagubione 

zarówno na terenie prowadzenia lekcji, jak i w środkach transportu.   

 

§ 6 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA  

1. Uczestnik, w celu zapewnienia przez Organizatora, komfortowego udziału w lekcjach, zobowiązany 

jest do poinformowania Zgłaszającego o swoich niepełnosprawnościach, specjalnych potrzebach 

edukacyjnych oraz o specjalnych potrzebach żywieniowych. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania się, oraz  

do zachowania czystości i porządku we wszystkich miejscach gdzie prowadzone będą lekcje oraz  

w środkach transportu, w szczególności obowiązujących u przewoźnika i na terenie zespołu 

pałacowo-parkowego w Mosznej. 

3. Uczestnik, który nie ukończył 18 roku życia, zobowiązany jest przed rozpoczęciem lekcji  

do przekazania Zgłaszającemu pisemnych zgód rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo  

w lekcjach. Wzory zgód stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu. 

4. Uczestnik oraz Zgłaszający ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe z winy 

Uczestnika. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności Kodeks cywilny. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku wystąpienia niekorzystnych 

warunków pogodowych oraz innych czynników niezależnych od Organizatora. 

 



 

 

Projekt „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” współfinansowany jest  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej 
 

 

3. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu.  

5. Organizator każdorazowo poinformuje o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji 

na stronie internetowej. 

6. Zgłoszenie udziału w lekcjach jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem 

niniejszego regulaminu.  


