REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO
TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA
MODUŁ PIĄTY
rok szkolny 2018/2019
„Zabawy energią” – warsztaty ekologiczno-naukowe
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 Marek Szymański Marek Szymański - z wykształcenia nauczyciel. Pasjonat nowych technologii oraz aktywnego wypoczynku.
Pomysłodawca zajęć pn. "Gotowi do lotu” jednego z projektów edukacyjnych wykorzystujących mini drony.
Podobne zajęcia realizował wielokrotnie w placówkach szkolno-wychowawczych i podczas wydarzeń
okazjonalnych. Oprócz realizacji projektu Go4idea.pl zaangażowany jest również w działalność społeczną
przy Fundacji Kamienica1 (www.kamienica1.pl ).

Cele
PROJEKTU EDUKACYJNEGO „TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA”:
1. Rozwój różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży oraz kształtowanie pozytywnego modelu
spędzania wolnego czasu.
2. Przybliżenie tematyki energii odnawialnej.
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 poznawania otaczającego nas świata.
Program
warsztatów realizowanych w ramach PROJEKTU EDUKACYJNEGO „TURYSTYKA –
REKREACJA – EKOLOGIA”:
Zabawa energią - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży związane znowymi technologiami.
Podczas zajęć opowiemy o tym, skąd się bierze energia i jak ją wykorzystać na co dzień. Jakie ma
zastosowanie w otaczającym nas świecie? Energia otacza nas na każdym etapie życia, przybiera też
różne formy. Podczas zajęć przejdziemy ścieżkę edukacyjną, podczas której:
- nauczymy się wydobywać energię z owoców i warzyw
- będziemy ją magazynować i uwalniać układając kolorowe domino
- zamienimy w hologram małe figurki
- zbudujemy pojazdy napędzane energią świetlną.
Uczestnicy
PROJEKTU EDUKACYJNEGO „TURYSTYKA – REKREACJA –EKOLOGIA”:
Adresatami PROJEKTU są uczniowie szczecińskich jednostek oświatowych Gminy Miasto
Szczecin, w których funkcjonują Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne zgłoszone do Pracowni
Turystyczno-Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Szczecinie: Szkoły Podstawowe, 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 wraz z załącznikiem dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych do
dnia 5 kwietnia 2019 r. /piątek/ 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: 14.05 /wtorek/, 15.05 /środa/, 16.05 /czwartek/, 17.05
/piątek/, 20.05 /poniedziałek/, 21.05 /wtorek/, 22.05 /środa/ w siedzibie Pałacu Młodzieży
w Szczecinie, al. Piastów 7 w sali gimnastycznej. 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 15 kwietnia /poniedziałek/ 2019 r.
Przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku:
Administratorem danych osobowych jest Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji
w Szczecinie. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: telefonicznie: 91 852 20
93 lub e-mail: iod@spnt.pl.
Dane osobowe, przekazane Organizatorowi będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art.
9 ust. 2 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia
warsztatów, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych
związanych z organizacją PROJEKTU.
Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym
należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty,
którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. Dane osobowe będą
przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z
organizacji PROJEKTU lub do czasu wycofania zgody.
Opiekunowie prawni mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Opiekunowie prawni mają prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Opiekunowie prawni mają prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uznają, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dot.
ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do
realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie
udziału w PROJEKTU.
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 13 marca /środa/ 2019 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 PIĄTY
„Zabawy energią” – warsztaty ekologiczno-naukowe
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)
14.05 /wtorek/
15.05 /środa/
16.05 /czwartek/
17.05 /piątek/
20.05 /poniedziałek/
21.05 /wtorek/
22.05 /środa/

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

