REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO
TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA
MODUŁ CZWARTY
rok szkolny 2017/2018
„Atrakcje Krainy Gryfitów” – warsztaty historyczno-krajoznawcze
Organizatorem PROJEKTU EDUKACYJNEGO „TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA”
jest: Urząd Miasta Szczecin oraz Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie
- Pracownia Turystyczno-Ekologiczna, Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin
Tel.: 91 422 52 61 w. 36 lub w.23, e-mail: konkursy@palac.szczecin.pl
Zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w warsztatach, które zrealizuje Tomasz Wieczorek przewodnik turystyczny po Szczecinie i województwie zachodniopomorskim. Prowadzi systematyczne
zwiedzania Zamku Książąt Pomorskich oraz miasta Szczecina ukierunkowane na przybliżanie walorów
turystycznych, kulturowych i historycznych. Od lat zaangażowany w propagowanie wiedzy o Dynastii
Gryfitów, Księstwie Pomorskim, Mapie Lubinusa oraz Szczecinie.

Cele PROJEKTU EDUKACYJNEGO „TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA”:
1. Rozwój różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży oraz kształtowanie pozytywnego modelu
spędzania wolnego czasu.
2. Przybliżenie interesujących atrakcji turystycznych w naszym regionie.
3. Kształtowanie poczucia wartości miejsca zamieszkania i jego atrakcji.
4. Budowanie przywiązania do Małej Ojczyzny i jej potencjału oraz walorów poznawczych.
5. Zachęcanie do różnych form uprawiania turystyki na terenie Pomorza Zachodniego.
Program warsztatów realizowanych w ramach PROJEKTU EDUKACYJNEGO
„TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA”: W ramach projektu przeprowadzone zostaną
warsztaty przybliżające walory ekoróżnorodności regionu Pomorza Zachodniego. Poprzez
przystępne formy takie jak legendy, ukazane zostaną najciekawsze historie związane z regionem.
Opowieści będą ilustrowane materiałem przygotowanym w formie prezentacji współgrającej z
poruszanymi tematami. Zaprezentowane zostaną szlaki pozwalające zwiedzać najciekawsze miejsca
o bardzo zróżnicowanym charakterze. Od piaszczystych plaż po klifowe nabrzeże, od jezior pośród
lasów po nowoczesne ośrodki wczasowe i obiekty sportowe oraz kulturalne. W trakcie oraz pod
koniec warsztatów nagradzana będzie upominkami uważność i zdobyta przez uczestników wiedza.
Uczestnicy będą również pracowali z mapą przedstawiającą region i szlaki turystyczne po jego
najciekawszych miejscach.
Uczestnicy PROJEKTU EDUKACYJNEGO „TURYSTYKA – REKREACJA –
EKOLOGIA”:
Adresatami PROJEKTU są uczniowie szczecińskich jednostek oświatowych Gminy Miasto
Szczecin, w których funkcjonują Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne: Szkoły Podstawowe,
Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Zespoły Szkół, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii. Placówka
chcąca wziąć udział w PROJEKCIE może zgłosić jedną grupę. Liczebność jednej zgłoszonej grupy
nie może przekraczać 30 uczestników.
Rekrutacja do udziału w PROJEKCIE EDUKACYJNYM „TURYSTYKA – REKREACJA –
EKOLOGIA”: Do udziału w projekcie zakwalifikowanych będzie 13 pierwszych placówek, które
dostarczą kartę zgłoszenia do dnia 19 marca 2018 r. /poniedziałek/ do sekretariatu Pałacu
Młodzieży, Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin lub na adres mailowy: konkursy@palac.szczecin.pl.
Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wysyłania zgłoszenia pocztą o przyjęciu do projektu
nie decyduje data stempla pocztowego. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest:
Monika Wilczyńska – tel. 914225261 wew. 36

Organizacja warsztatów w ramach PROJEKTU EDUKACYJNEGO „TURYSTYKA –
REKREACJA – EKOLOGIA” :
Warsztaty będą odbywały się w dniach: 4 kwietnia – 13 kwietnia /bez 6 kwietnia/ w blokach
godzinnych: 9.00 – 10.30 lub 11.00 – 12.30 lub 13.00 – 14.30 w siedzibie Pałacu Młodzieży
w Szczecinie, al. Piastów 7 w sali 106. Czas trwania pojedynczych warsztatów będzie wynosił 90
minut. Lista zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie placówek wraz z harmonogramem
warsztatów będzie dostępna na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl od dnia 23 marca
/piątek/ 2018 r.
Przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku:
Dane osobowe uczestników przekazane Organizatorowi będą przez niego przetwarzanie zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2005 r. poz. 2135
z późn. zm.) i w celu realizacji i organizacji PROJEKTU. Dane osobowe mogą być także
przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia udział w PROJEKCIE. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji
jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie wskazanym w niniejszym
Regulaminie. Zgłoszenie dziecka do udziału w PROJEKCIE jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
przez jego rodziców/ opiekunów prawnych na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka
oraz opublikowanie jego osiągnięć (w tym wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie, nadanie,
użyczenie) na terenie placówki, stronie internetowej (w tym portalach społecznościowych) oraz w
publikacjach i folderach itp. wydawnictwach Pałacu Młodzieży lub innych instytucji oświatowych
i kultury. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie rozpowszechniania w celach niekomercyjnych
i z tytułu jej udzielenia rodzice/opiekunowie prawni nie będą domagać się jakiegokolwiek
wynagrodzenia.
Postanowienia końcowe:
Przystąpienie do uczestnictwa w PROJEKCIE EDUKACYJNYM „TURYSTYKA –
REKREACJA – EKOLOGIA” jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zasad określonych
przez Organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do śledzenia wszelkich informacji zamieszczanych
przez Organizatora na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl. Regulamin obowiązuje
od 26 lutego /poniedziałek/ 2018 r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu.
Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia na stronie internetowej.

KARTA ZGŁOSZENIA
PROJEKT EDUKACYJNY
TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA
MODUŁ CZWARTY
„Atrakcje Krainy Gryfitów” – warsztaty historyczno-krajoznawcze
1. Nazwa Szkoły/Placówki …………………………………………………………………………
2. Dane teleadresowe Szkoły/Placówki:
Adres …………………………………...…………………………………………………………
Numer telefonu ………………………………………..…………………………………………
Adres email …………………………………………………………….…………………………
3. Imię i Nazwisko opiekuna Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego……………….….
…………………………………………………………………………………………………………
4. Numer telefonu opiekuna Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego …………………
5. Ilość dzieci zgłaszanych do udziału w projekcie ………………………….…………………..
6. Przedział klasowy zgłoszonych dzieci …………………………………..…………………….
7. Proponowana data i godzina uczestnictwa w warsztatach:









Termin
(podkreślić wybraną datę)
04.04 /środa/
05.04 /czwartek/
09.04 /poniedziałek/
10.04 /wtorek/
11.04 /środa/
12.04 /czwartek/
13.04 /piątek/

Godzina

Wybrany przedział godzinowy
proszę zakreślić krzyżykiem

9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
13.00 – 14.30

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem PROJEKTU EDUKACYJNEGO
„TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA” i akceptuję jego treść.

………………………………

…………………………

Data i podpis opiekuna SKKT

podpis Dyrektora placówki

