Regulamin uczestnictwa w kampanii dot. bioróżnorodności województwa
pomorskiego

1.

Organizator i czas trwania kampanii:

1.1 Organizatorem kampanii dot. bioróżnorodności województwa pomorskiego „Bioróżnorodność
Skarbem Pomorza” jest Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku.
1.2 Termin realizacji projektu: listopad 2014 - październik 2015.

2.

Zasięg administracyjny projektu:

2.1 Projekt będzie realizowany na terenie województwa pomorskiego.

3.

Cele główne realizacji zadania:

3.1 Swoista inwentaryzacja przyrodnicza województwa pomorskiego.
3.2 Obserwacja flory i fauny w miejscu naturalnego występowania.
3.3 Rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin, zwierząt, grzybów, w tym objętych ochroną
gatunkową.
3.4 Zapoznanie się z formami ochrony przyrody, odkrywanie walorów przyrodniczych obszarów
Pomorza.
3.5 Przedstawienie uzyskanych wyników szerszej grupie odbiorców: turystom, mieszkańcom
województwa pomorskiego.

4.

Warunki uczestnictwa

4.1 Kampania skierowana jest do wszystkich typów szkół: podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych.
4.2 Udział uczniów w kampanii jest dobrowolny.
4.3 Szkoła zgłasza swój udział poprzez przesłanie wypełnionego zeskanowanego formularza
zgłoszeniowego w formie elektronicznej na adres e-mail tomasz.michalski@lop.gda.pl.
4.4 Warunkiem zakwalifikowania szkoły do udziału w projekcie jest uczestnictwo minimum 10 osób.
4.5 Projekt zakłada udział 30 szkół.

4.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby szkół biorących udział w projekcie.
4.7 Organizator konkursu drogą elektroniczną przesyła na adres e-mail (nauczyciela opiekuna)
potwierdzenie udziału szkoły w kampanii.
4.8 Każda z zakwalifikowanych do udziału w projekcie szkół otrzyma komplet pomocy
dydaktycznych.
4.9 W przypadku zgłoszenia się większej liczby placówek o udziale w projekcie decydują liczba
zgłoszonych uczniów oraz lokalizacja szkoły.
4.10 Szkoła wskazuje jednego nauczyciela opiekuna zespołów inwentaryzacyjnych.
4.11 Nauczyciel opiekun tworzy listę uczniów, liczba uczniów może wzrastać, jednak nie może się
zmniejszyć.
4.12 Do organizatora konkursu nauczyciel przesyła jedynie liczbę uczestników.
4.13 Szkolne zespoły inwentaryzacyjne, które przystąpiły do projektu zobowiązane są do aktywnej
realizacji zadań (w tym prowadzenia obserwacji terenowych, fenologicznych, nauki
rozpoznawania flory i fauny, poznawania bioróżnorodności oraz przyrody nieożywionej
województwa pomorskiego, sporządzania zdjęć i notatek, itp.), zamieszczania wyników
obserwacji na portalu www.przyrodapomorza.pl oraz udziału w konkursach realizowanych
w ramach kampanii.
4.14 Każda szkoła otrzyma indywidualne konto do portalu edukacyjnego.
4.15 Uroczyste podsumowanie kampanii zaplanowane jest na październik 2015 r.
w formie konferencji z udziałem przedstawicieli szkolnych zespołów inwentaryzacyjnych
z opiekunami, organizatorów, partnerów, patronów medialnych, władz i instytucji związanych
z ochroną środowiska i przyrody.
4.16 Organizator nie zapewnia dostępu do sieci Internet. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia jej
uczestnikom projektu we własnym zakresie i na własny koszt.
4.17 Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie przesłanych do organizatora i
zamieszczonych na portalu www.przyrodapomorza.pl oraz www.lop.gda.pl materiałów (wyników
obserwacji i relacji z wydarzeń w formie fotografii przyrodniczych, zdjęć uczestników wydarzeń,
opisów, itp.) w celu realizacji projektu.
4.18 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną
powiadomieni.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem kampanii
„Bioróżnorodność Skarbem Pomorza”
Tomasz Michalski
tomasz.michalski@lop.gda.pl
504 463 506

Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

