
REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA 

 

MODUŁ DZIEWIĄTY 

rok szkolny 2022/2023 

Projekt „Poznajemy Rezerwaty Przyrody Województwa Zachodniopomorskiego” 

Warsztaty wyjazdowe do Rezerwatu Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem 

w dniu 07.11.2022 r. w godz. 10.00 – 14.00 

 

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. 45, 

e-mail: konkursy@palac.szczecin.pl 

 

Zapraszamy dzieci z klas I - IV szkoły podstawowej na warsztaty wyjazdowe do  Rezerwatu 

Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem. Tematyka programu stanowi uzupełnienie oferty 

programowej Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych poszerzonej o wiadomości 

krajoznawcze dotyczące regionu Pomorza Zachodniego oraz wiadomości  

z zakresu ochrony przyrody. Warsztaty poprowadzi przedstawiciel Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

CELE PROJEKTU EDUKACYJNEGO „TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA”:  

1. Poznanie atrakcyjnych turystycznie i ekologicznie szlaków i miejsc w naszym 

województwie oraz historii ochrony ciekawych przyrodniczo i krajoznawczo terenów. 

2. Przybliżenie informacji o Rezerwacie Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem. 

3. Rozwój różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży oraz kształtowanie 

pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu. 

4. Zachęcanie do różnych form poznawania otaczającego nas świata i czerpania radości  

z obcowania z przyrodą. 

5. Kształtowanie  rozwoju społecznego u dzieci, nauki współpracy i budowania więzi  

z innymi. 

PROGRAM warsztatów realizowanych w ramach PROJEKTU EDUKACYJNEGO „TURYSTYKA – 

REKREACJA – EKOLOGIA”:  

Podczas warsztatów wyjazdowych uczestnicy zwiedzą Rezerwat Wzgórze Widokowe nad 

Międzyodrzem – punkt widokowy na Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry 
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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:  w tej edycji uczniowie 

klas I – IV szkoły podstawowej. Placówka chcąca wziąć udział  

w PROJEKCIE może zgłosić jedną grupę. Liczebność jednej zgłoszonej grupy nie może 

przekraczać 15 uczestników. Pierwszeństwo w wyjeździe mają szkoły, które nie brały udziału 

w ósmej edycji projektu. 

 

REKRUTACJA 

do udziału w PROJEKCIE EDUKACYJNYM „TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA”:  

Do udziału w projekcie zakwalifikowane będą 3 pierwsze placówki, które prześlą kartę 

zgłoszenia do dnia 27 października 2022 r. /czwartek/ na adres mailowy: 

konkursy@palac.szczecin.pl 

Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą o przyjęciu do Projektu 

nie decyduje data stempla pocztowego.  

W dniu  7 listopada nauczyciele zobowiązani są dostarczyć wypełnione załączniki nr 1 

dotyczące przetwarzania Danych Osobowych. 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: Elżbieta Wielgoszewska i Katarzyna Lubińska 

tel. (91) 422 52 61 w. 45, do kontaktu we wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 17.00 

 

 

ORGANIZACJA 

warsztatów w ramach  PROJEKTU EDUKACYJNEGO „TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA”:  

Wyjazd warsztatowy odbędzie się w dniu 7 listopada b.r. /poniedziałek/ w godz. 10.00 -14.00. 

Zakwalifikowane placówki zostaną poinformowane o godzinie zbiórki i miejscu wyjazdu. 

Lista zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie placówek będzie dostępna na stronie 

internetowej www.palac.szczecin.pl od dnia 28 października /piątek/ 2022 r.  

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

Regulamin obowiązuje od 21.10.2022 r.  

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą 

w życie w dniu ich ogłoszenia na stronie internetowej.  
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KARTA ZGŁOSZENIA 
PROJEKT EDUKACYJNY TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA 

 
MODUŁ DZIEWIĄTY 

rok szkolny 2022/2023 

Projekt „Poznajemy Rezerwaty Przyrody Województwa Zachodniopomorskiego” 

Warsztaty wyjazdowe do Rezerwatu Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem 

w dniu 07.11.2022 r. w godz. 10.00 – 14.00 

 

 

Nazwa Szkoły/Placówki 

…………………………………………………………………………………………………..………….……………………………… 

Dane teleadresowe Szkoły/Placówki: 

Adres …………………………………..……………………………………………………………...………………..…….………… 

Numer telefonu ………………………………………………………….……..………..……………………..………………… 

Adres email ……………………………………………………………..……….……….……………………….…………….…… 

Imię i Nazwisko opiekuna Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego: 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…… 

Numer telefonu opiekuna Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego 

………………………………………………………………………………………………….…………………….……………….….… 

Ilość dzieci zgłaszanych do udziału w projekcie ……………………….……………….………………………….. 

Przedział klasowy zgłoszonych dzieci …………..…………………………………….…….……..………………..…. 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem PROJEKTU EDUKACYJNEGO 
„TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA” i akceptuję jego treść. 
 
 
 
…………………………….………….…      ………..……………………………… 
    data i podpis opiekuna SKKT       podpis Dyrektora placówki  

 

 

 

 


