Zgoda rodzica / opiekuna prawnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie
pn. „Partycypacja wiejska: Międzypokoleniowe Rady Wsi
na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowo-przyrodniczego”
Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego:

…………………………………..……………………….……………….
imię nazwisko dziecka/podopiecznego

na uczestnictwo w/w Projekcie, które obejmować będzie przede wszystkim*:
1. Realizowany wyłącznie przez młodych uczestników projektu:
a. Warsztat integracyjno-szkoleniowy przygotowujący do uczestnictwa projekcie – dwudniowy, wyjazd
z noclegiem i wyżywieniem w ośrodku wypoczynkowym/hotelu. Miejsce zostanie uzgodnione z uczestnikami
projektu, termin: weekend, I/II dekada września 2019 r.
b. Konkurs (z nagrodami) fotograficzno-dokumentujący prowadzony wśród seniorów w temacie tradycyjnych
sadów oraz lokalnej historii – termin realizacji: II-III dekada września 2019 r.
2. Realizowane w grupach międzypokoleniowych (młodzieży z seniorami) wydarzenia, takie jak:
a. Wycieczka studyjna do Arboretum połączona z warsztatem dot. rozpoznawania dawnych odmian drzew
owocowych – jednodniowy, miejsce realizacji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach k/Przemyśla,
termin realizacji: wrzesień/październik 2019 r.
b. Warsztat z tworzenia lokalnego questu historycznego – 3 spotkania, zwykle po ok. 6 godz., termin realizacji:
październik-grudzień 2019 r.
c. Spotkania robocze (organizacyjne) zespołów międzypokoleniowych (tzw. Międzypokoleniowych Rad Wsi)
przygotowujące do przeprowadzenia lokalnych konsultacji społecznych (opiniujących przebieg tworzonej
ścieżki ekoedukacyjnej oraz historycznej gry terenowej) – zwykle 1 spotkanie na miesiąc, 12 spotkań w okresie
od października 2019 r. do października 2020 r.
d. Zorganizowanie konsultacji społecznych we wsi (dot. tworzonego questu i ścieżki ekoedukacyjnej)
- 1 spotkanie, termin realizacji: listopad/grudzień 2019 r.
e. Spotkanie testujące w terenie quest historyczny - 1 spotkanie w terenie, termin realizacji: listopad/grudzień
2019 r.
f. Spotkanie dot. oficjalnego otwarcia questu historycznego - 1 spotkanie, ok. 1-2 godz., termin realizacji:
grudzień 2019 - marzec 2020 r.
g. Spotkania dot. rozpoznawania dawnych odmian drzew owocowych, stworzenia planu wybranych sadów
oraz oznakowania ścieżki ekoedukacyjnej tablicami informacyjnymi – 3-4 spotkania, zwykle od 3 do 6 godz.,
okres realizacji: od października do listopada 2019 r. oraz od sierpnia do listopada 2020 r.
h. Spotkania robocze i warsztaty (z nauki szczepienia drzew owocowych, z budowy budek dla ptaków, z tworzenia
filmów oraz zarządzania serwisem internetowym) przygotowujące do prowadzenia spotkań otwartych
dla społeczności lokalnej - 8-10 spotkań, od 4 do 8 godz. w zależności od rodzaju zajęć, termin realizacji:
od lutego do września 2020 r.
i. Spotkanie otwarte dla społeczności lokalnej – pomoc w organizacji i współprowadzenie – 1 spotkanie
całodniowe, termin realizacji: październik/listopad 2020 r.
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Narodowego Instytutu Wolności
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich udział w projekcie
jest BEZPŁATNY dla jego uczestników.

.......................................................
(data)

.......................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

* - uwagi i zastrzeżenia organizacyjne:
1. Zakres działań może ulec nieznacznym zmianom. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość podziału lub łączenia poszczególnych spotkań
zgodnie z oczekiwaniami uczestników projektu oraz zwiększenie efektywności prowadzonych działań.
2. Wszelkie podane terminy realizacji poszczególnych wydarzeń podane zostały orientacyjnie. Szczegółowe terminy ich realizacji zostaną
uzgodnione z uczestnikami projektu, zwykle zajęcia prowadzone będą w weekendy.
3. Jeśli nie zaznaczono inaczej, to podstawowym miejscem realizacji prowadzonych działań i wydarzeń jest szkoła lub plener (np. tradycyjny sad)
na terenie miejscowości (rzadziej: gminy) w miejscu zamieszkania uczestnika projektu. Realizator projektu zapewnia bezpłatny transport
w przypadku realizacji zajęć poza podstawowym miejscem ich realizacji (dot. wycieczki i wyjazdu).

