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I. Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie pn. „Tematyka: EkoMatematyka” dofinansowany
przez Fundację mBanku.
Projekt „Tematyka: EkoMatematyka” realizowany jest przez Fundację „Tradycyjna Zagroda”
we współpracy z Zespołem Szkół i Placówek w Manasterzu (zwanym dalej: Szkołą) w okresie
od 01.09.2017 r. do 30.11.2017 r.
Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Projektu pozostaje
w gestii Fundacji „Tradycyjna Zagroda”.

II. Słownik pojęć (definicje)
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1.
Dofinansowaniu - oznacza dofinansowanie udzielone przez Fundację mBanku na realizację projektu
„Tematyka: EkoMatematyka”.
2.
Projekcie – oznacza to Projekt pn. „Tematyka: EkoMatematyka” dofinansowany przez Fundację mBanku.
3.
Realizatorze projektu – oznacza Fundację „Tradycyjna Zagroda”, z siedzibą w Manasterzu 203,
37-220 Kańczuga, KRS 0000411187; NIP: 7941818937; REGON: 180817684.
4.
Partnerze projektu / Szkole / Współpracy w realizacji projektu – oznacza: Zespół Szkół i Placówek
w Manasterzu, Manasterz nr 575, 37-220 Kańczuga.
5.
Uczestniku Projektu – oznacza ucznia Szkoły Podstawowej z klasy IV, V, VI i VII lub jego
rodziców/opiekunów prawnych, którzy zostali zakwalifikowani przez Koordynatorów do uczestnictwa
w Projekcie oraz biorą czynny udział przynajmniej w jednym z pięciu przewidzianych wydarzeniach Projektu.
6.
Koordynatorach Projektu – oznacza osoby odpowiedzialne, z ramienia Realizatora i/lub Partnera,
za realizację Projektu i wyznaczoną do kontaktu z uczestnikami.
7.
Biurze Projektu – oznacza pomieszczenie w Szkole przy sali gimnastycznej (wejście od boiska szkolnego),
przy czym ewentualne pytania dotyczące Projektu należy kierować do Koordynatora Szkolnego
Projektu Pani Justyny Majewskiej nr tel. 603-615-175 lub za pośrednictwem:

poczty tradycyjnej: Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Manasterz 575, 37-230 Kańczuga,

maila: fundacja@tradycyjnazagroda.pl
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2.

III. Działania/Wydarzenia Projektu
Wydarzenia przewidziane dla uczniów klas IV do VII:
a. Konkurs z nagrodami „Jestem mistrzem liczenia” - prowadzony oddzielnie dla każdej z klas, zadania
konkursu dostosowane zostaną do wieku uczniów. Celem konkursu jest zwiększenie motywacji do nauki
matematyki. Przewidziano nagrody za zajęcie I-III miejsca( odpowiednio: pendrive i gra logiczna, gra logiczna,
pendrive). Warunki uczestnictwa w Konkursie reguluje Regulamin konkursu „Jestem mistrzem liczenia”
(stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Okres realizacji: wrzesień-październik 2017 r.
b. Nietypowych lekcjach „Licz i oszczędzaj” - po 2 lekcje dla każdej z klas IV-VII (w sumie 8 lekcji). Celem
zajęć jest zwiększenie praktycznego zastosowanie matematyki w codziennym życiu (tj. podczas zakupów)
oraz rozwijanie oszczędności i ekologicznego gospodarowania zasobami. Okres realizacji: październiklistopad 2017r.
Wydarzenia przewidziane dla uczniów klas IV do V:
a. Pełna zagadek zabawa terenowa (marsz na orientację) "Poszukiwania matematyki ukrytej
w przyrodzie" zakończonego ogniskiem z poczęstunkiem. Zajęcia prowadzone będą w parku okalającym
Pałacyk w Hadlach Szklarskich. Celem marszu jest zwiększenie umiejętności stosowania matematyki
w zagadkach oraz rozwijanie logicznego myślenia. Termin realizacji: wskazany dzień w okresie 20-30
września 2017 r.
b. Spotkanie „Bryły pożyteczne ekologicznie” – zajęcia wspólne dla rodziców i uczniów w podgrzewanym
namiocie (w Manasterzu). Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni dzieci oraz wprowadzenie w świat budowy
figur geometrycznych. Zasady tworzenia brył pożytecznych ekologicznie (budek dla ptaków i owadów)
poprzedzi instruktaż ekologiczno-matematyczny. Uczestnicy zajęć otrzymają utworzone przez siebie budki
(bryły) z prośbą o zawieszenie przy domu, w ogrodzie lub w lesie. Termin realizacji: wskazany dzień
na przełomie września i października 2017 r.

Dowiedz się więcej na www.tradycyjnazagroda.pl i działaj razem z nami.
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c. Wycieczka „Mapujemy Arboretum” – oprowadzenie po Arboretum i Zakładzie Fizjografii
w Bolestraszycach (k/Przemyśla) połączone z pracą mapą oraz zapoznaniem z pojęciami: skali, prędkości
i drogi. Do realizacji wycieczki zapewniony zostanie autokar oraz przewodnicy w Arboretum. Termin realizacji:
wskazany dzień w okresie 2-6 października 2017 r.
Szczegółowy harmonogram, terminy oraz dokładne miejsca realizacji poszczególnych wydarzeń
opublikowane będą na stronie internetowej Realizatora www.tradycyjnazagroda.plora oraz na Jego
profilu facebooka: www.facebook.pl/tradycyjnazagroda
IV. Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w Projekcie
Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie Koordynator Szkolny Projektu informując osobiście każdą
z klas (IV, V, VI i VII) o zasadach i możliwości uczestnictwa w Projekcie oraz udostępniając osobom
zainteresowanym Regulamin uczestnictwa wraz z formularzem zgłoszeniowym będącym Potwierdzeniem
uczestnictwa w projekcie.
Ponadto na terenie Szkoły zostaną rozmieszczone plakatu i ulotki zapraszające uczniów i rodziców do udziału
w wydarzeniach Projektu oraz informujące o możliwości pobrania Regulaminu uczestnictwa w projekcie wraz
z pisemnym Potwierdzeniem uczestnictwa w Projekcie.
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie i jego poszczególnych wydarzeniach jest:
a. dostarczenie Koordynatorowi Szkolnemu Projektu podpisanego, przez rodzica lub opiekuna
prawnego ucznia, Potwierdzenia uczestnictwa w projekcie (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu),
b. przestrzeganie zapisów Regulaminu uczestnictwa w projekcie i innych regulaminach
(dokumentach) określających zasady udziały w poszczególnych wydarzeniach.
Potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie jest wpisanie na listę uczestników Projektu potwierdzonej podpisem
uczestnika.
V. Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie. Przy czym rezygnacja powinna zostać
złożona pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego. Rezygnacja powinna zawierać co najmniej: imię,
nazwisko, klasę i nazwę szkoły oraz adres korespondencyjny uczestnika projektu.
W przypadku naruszenia przez Uczestnika projektu niniejszego regulaminu lub działania na szkodę
Realizatora lub Partnera (Szkoły), Realizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego pisemnego
wypowiedzenia uczestnictwa w Projekcie wraz z żądaniem zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych
pozostających w nienaruszonym stanie, a dodatkowo zwrotu poniesionych kosztów udziału w Projekcie.
VI. Zasady monitoringu i kontroli
Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
Uczestnik projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom
zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym
do przeprowadzania kontroli Projektu.
VII. Postanowienia końcowe
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatorów Projektu
w porozumieniu z Zarządem Realizatora.
Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz możliwość zrealizowania części
działań, skrócenia lub wcześniejszego zakończenia realizacji Projektu w przypadku okoliczności wynikających
ze zdarzeń zewnętrznych, trudnych do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 września 2017 r., a jego ewentualne zmiany wchodzą w życie w dniu
publikacji na stronie internetowej Realizatora.
Aktualna treść niniejszego Regulaminu wraz z formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym
Potwierdzenie uczestnictwa w projekcie) zamieszczona jest na stronie internetowej
www.tradycyjnazagroda.pl
Manasterz dn. 18.09.2017 r.

Dowiedz się więcej na www.tradycyjnazagroda.pl i działaj razem z nami.

