
 
 

 

Regulamin projektu 

EKO PRZYGODA - aktywizacja dzieci i młodzieży z powiatu Kolbuszowskiego 
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1. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej, Szkoły Podstawowej w Kupnie, Szkoły 

Podstawowej w Weryni, Szkoły Podstawowej w Kupnie, Szkoły Podstawowej  

w Niwiskach, Szkoły Specjalnej w Kolbuszowej Dolnej. 
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1. Koszty uczestnictwa w projekcie w całości finansowane są z budżetu projektu. 

2. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

3. Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych 

dostępnych na stronie internetowej Fundacji www.fundacjaserce.org  

4. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić i złożyć osobiście w biurze 

fundacji lub wysłać na adres: Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”, ul. Handlowa 2 a, 

36-100 Kolbuszowa. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Czas trwania rekrutacji:  

od 24.06.2022r. do 31.07.2022r. 

Termin rozpoczęcia projektu: czerwiec 2022r. 

6. Termin zakończenia projektu: grudzień 2022r. 

7. Wymiar godzinowy (dniowy) poszczególnych działań projektu dla każdej grupy: 

Półkolonie– 5 dni w terminach: 08.08.2022r. – 12.08.2022r. oraz 16.08.2022r. – 
22.08.2022r. 

              Wycieczka do zagrody ekologicznej – 1 dzień w terminie wrzesień 2022r. 
 Zajęcia tematyczne w terenie: 3 spotkania po 4 godziny– wrzesień – październik 
2022r. 
KLUB MŁODEGO EKOLOGA – rok szkolny 2022/2023 – działania akcyjne 
organizowane podczas roku szkolnego 

             Spotkanie podsumowujące – listopad 2022r. 
 

8. Każdy uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie otrzyma materiały potrzebne do 

realizacji programu projektu. 

9. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do udziału w minimum 80% działań 

projektowych. 

10. Obecność na poszczególnych działaniach będzie potwierdzana listą obecności. 

11. Na potrzeby realizacji projektu zostanie stworzony odrębny regulamin półkolonii, 

zajęć tematycznych oraz Klubów Młodego Ekologa. 

 

http://www.fundacjaserce.org/
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1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022r. i dotyczy realizacji projektu „EKO 

PRZYGODA - aktywizacja dzieci i młodzieży z powiatu Kolbuszowskiego”, 

realizowanego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

NOWEFIO na lata 2021-2030. 

2. Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce” jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do 

dokonywania wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonywania zmian 

w jego treści. 


