
                                                                
 

 

Preambuła 

Drogi Rodzicu, zapraszamy Twoje dziecko do uczestnictwa w projekcie „Naturalnie 

Zaangażowani”. W czasie projektu Twoje dziecko będzie: 

• Uczestniczyć wraz z nauczycielem w 7 całodziennych zajęciach w lesie (w dni nauki szkolnej) 

w każdej porze roku. 

• Spotykać się z nauczycielem, kolegami i koleżankami na zajęciach po lekcjach, by wspólnie 

stworzyć własny projekt na rzecz przyrody. 

• Brać udział w badaniu, które sprawdzi czy i jak działania prowadzone w projekcie wpływają 

na dzieci oraz czy projekt przynosi zamierzone efekty. 

• Brać udział w reportażu filmowym, którego celem jest pokazanie jak ważny jest dla dzieci 

kontakt z przyrodą. 

• Będzie uczestniczyć w wydarzeniu promującym efekty projektu, na które już dziś Państwa 

zapraszamy. 

 

REGULAMIN PROJEKTU „NATURALNIE ZAANGAŻOWANI” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa w projekcie 

pn. „Naturalnie Zaangażowani” (zwanym dalej Projektem), realizowanym z dotacji programu 

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w 

ramach Funduszy EOG (na podstawie umowy dotacyjnej zawartej z Operatorem Projektu Fundacją 

Stocznia z siedzibą w Warszawie). 

2. Realizatorem projektu jest fundacja Leśna Baza (zwana dalej Realizatorem) z siedzibą w 

Niemodlinie, ul. Polna 15A, 49-100 Niemodlin, KRS: 0000819573, adres mail: 

baza.bory@gmail.com. 

3. Celem Projektu jest zwiększenie poczucia odpowiedzialności za lokalne środowisko 

przyrodnicze, zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania związane z poznaniem i ochroną 

środowiska, zwiększenie poczucia sprawczości, zwiększenie ilości spędzania czasu w naturze oraz 

zwiększenie umiejętności społecznych.   

4. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2023 

roku z możliwością przedłużenia. 

5. Projekt skierowany jest do uczniów klas 4, 5 i 6 ze szkół, z którymi zawarto umowę partnerską 

o uczestnictwie w Projekcie.  

6. W szkole, która uczestniczy w Projekcie, zostanie utworzona grupa Naturalnie 

Zaangażowanych prowadzona przez osobę (zwaną dalej opiekunem), wyznaczoną przez dyrektora 

szkoły, a z którą to osobą Realizator zawrze odrębną umowę zlecenia.  



§ 2 Warunki uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne. Uczestnictwo te jest bezpłatne dla 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka.  

2. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki: 

a) jest uczniem/uczennicą klasy 4, 5 lub 6 w roku szkolnym 2021/2022 szkoły, która zawarła umowę 

partnerską o uczestnictwie w Projekcie, 

b) rodzic/opiekun prawny złoży komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych określonych w 

Regulaminie, 

c) zostanie zakwalifikowana do udziału w Projekcie. 

 

§ 3 Zasady rekrutacji do Projektu 

 

1. Rekrutacja do Projektu jest prowadzona zgodnie z zasadami umowy dotacyjnej oraz 

Regulaminem. 

2. Rekrutacja rozpoczyna się 1.04.2022 roku i trwa do 30.04.2022 roku. 

3. Za przeprowadzenie procesu rekrutacji w szkole odpowiada opiekun szkolnej grupy Naturalnie 

Zaangażowanych. 

4. Ilość miejsc uczestników Projektu jest ograniczona. Grupa uczestników Naturalnie 

Zaangażowanych w szkole musi liczyć od 16 do 20 osób.  

5. Proces rekrutacyjny obejmuje: 

a) poinformowanie uczniów o rozpoczęciu procesu rekrutacji oraz zapoznanie ich z warunkami 

udziału w Projekcie, w tym z treścią Regulaminu, 

b) zgłoszenie chęci uczestnictwa przez uczniów w Projekcie poprzez złożenie u opiekuna grupy 

kompletu dokumentów podpisanych przez ich rodzica/opiekuna prawnego, tj.: deklaracji uczestnictwa 

w Projekcie, zgody na udział w badaniu oraz zgody na wykorzystanie wizerunku 

c) weryfikację dokumentów zgłoszeniowych pod względem formalnym, 

d) utworzenie listy uczestników Projektu według terminu złożenia wszystkich wymaganych 

dokumentów. 

6. W przypadku większej liczby chętnych aniżeli liczba miejsc, uczestnicy zostaną wyłonieni 

przez opiekuna grupy Naturalnie Zaangażowanych na podstawie zadania kwalifikacyjnego, którego 

treść oraz zasady zostaną przekazane w przypadku wystąpienia takiej sytuacji. 

7. Komplet dokumentów, którego złożenie wymagane jest zgodnie z § 3 ust. 5 pkt b Regulaminu, 

dostępny jest na stronie internetowej Realizatora, tj.: www.naturalniezaangazowani.ue oraz u opiekuna 

grupy Naturalnie Zaangażowanych.  

 

§ 4 Przebieg Projektu 

 

1. Po podpisaniu umowy partnerskiej o uczestnictwo w Projekcie przez Szkołę, dyrektor 

wyznacza osobę będącą opiekunem utworzonej grupy Naturalnie Zaangażowanych, która jest 

odpowiedzialna za jej funkcjonowanie i podejmowane przez nią działania. 

2. Opiekun przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z §3 Regulaminu, na podstawie 

którego zostaje wyłoniona grupa dzieci – uczestników Projektu.  



3. W ramach Projektu odbywa się 7 pięciogodzinnych zajęć przez cały rok we wszystkich porach 

roku, które będą oparte o metodę pedagogiki przyrodniczej, elementy bushcraftu, kąpieli leśnych, 

zwiady przyrodnicze i gry terenowe.  

4. Zajęcia w ramach Projektu odbywają się w lesie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w 

Lipnie (teren Borów Niemodlińskich, gmina Niemodlin, woj. opolskie) i mają na celu budowanie 

więzi z przyrodą i motywowanie do działania na rzecz jej ochrony.  

5. W ramach Projektu uczestnicy podejmują także lokalne działania na rzecz ochrony przyrody, 

których ustalenie odbywa się przez opiekuna grupy Naturalnie Zaangażowanych wraz z jej 

uczestnikami.  

6. Wśród uczestników Projektu zostaną przeprowadzone badania na temat korzyści płynących z 

budowania więzi z przyrodą u młodych ludzi na ich dobrostan, poczucie sprawstwa i zaangażowania 

społecznego, który zostanie opublikowany na stronie www.naturalniezaangazowani.eu. 

7. Z Projektu powstanie reportaż filmowy, który będzie dokumentował jego przebieg, rezultaty 

oraz zachodzące w trakcie proces zmiany. Reportaż ten będzie wykorzystywany do promocji Projektu 

oraz przedstawiania jego rezultatów.  

8. W każdej ze szkół biorących udział w Projekcie odbędzie się emisja filmu, o którym stanowi 

punkt 9 powyżej, połączony z podsumowaniem Projektu.  

 

§ 5 Obowiązki i uprawnienia Realizatora, Szkoły oraz opiekuna grupy 

Naturalnie Zaangażowani 

 

1. Realizator oraz opiekun grupy Naturalnie Zaangażowani odpowiadają za bezpieczeństwo 

uczestnika w trakcie zajęć i działań podejmowanych w ramach Projektu. 

2. Szkoła oraz opiekun grupy Naturalnie Zaangażowani odpowiadają za bezpieczeństwo 

uczestników w trakcie transportu na zajęcia w lesie.  

3. Realizator zapewnia objęcie ubezpieczeniem NNW uczestników Projektu podczas 

organizowanych zajęć.  

4. Realizator pokrywa koszty transportu w wysokości do 50%, pokrycie reszty kwoty spoczywa 

na uczestnikach Projektu. 

5. Realizator odpowiada za organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla opiekuna grupy 

Naturalnie Zaangażowanych.  

6. Realizator organizuje oraz przeprowadza zajęcia dla uczestników Projektu według ustalonego 

harmonogramu. 

7. Dyrektor Szkoły biorącej udział w Projekcie wyznacza opiekuna oraz osobę, która w razie 

niezdolności opiekuna do sprawowania opieki nad grupą wstąpi w jego miejsce i przejmie jego 

zadania.  

8. Szkoła zapewnia warunki organizacyjne i zobowiązuje się do czynnego udziału w organizacji 

zajęć w lesie oraz spotkań szkolnej grupy Naturalnie Zaangażowanych, w tym: do organizacji 

transportu na zajęcia w lesie oraz udostępnienia przestrzeni szkolnej na spotkania szkolnej grupy 

Naturalnie Zaangażowanych, a także na potrzeby tworzenia przez tę grupę lokalnych działań na rzecz 

ochrony przyrody. 

9. Szkoła udziela informacje na temat realizacji Projektu osobom zaangażowanym w realizację 

Projektu, jak również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania 

kontroli Projektu. 



10. Szkoła bierze czynny udziału w działaniach promocyjnych Projektu, np. poprzez 

zamieszczanie informacji o udziale w Projekcie na stronie internetowej szkoły, relacje z wyjazdów, 

działań realizowanych przez uczniów i uczennice, promowanie wydarzenia promującego Projekt i jego 

rezultaty. 

11. Opiekun szkolnej grupy Naturalnie Zaangażowanych odbywa szkolenie w wymiarze 32 godzin 

odbywające się w salach szkoleniowych oraz w lesie, w terminach wskazanych przez Realizatora. 

12. Opiekun kompletuje złożone dokumenty przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci chętnych 

do udziału w Projekcie oraz przekazuje je Realizatorowi.  

13. Opiekun jest odpowiedzialny za zapewnienia udziału uczestników we wszystkich działaniach 

projektowych, z zachowaniem terminów wskazanych przez Realizatora oraz za przygotowanie i 

prowadzenie spotkań szkolnych grup Naturalnie Zaangażowanych.  

14. Opiekun bierze aktywny udział w monitoringu i ewaluacji działań podejmowanych w ramach 

Projektu. 

15. Opiekun każdorazowo podczas zajęć i innych spotkań grupy Naturalnie Zaangażowanych 

sprawdza obecność uczestników, odznaczając ją na liście obecności.  

16. Realizator, opiekun grupy Naturalnie Zaangażowanych oraz Szkoła współpracują w celu 

przeprowadzenia w szkole wydarzenia podsumowującego i promującego rezultaty Projektu, podczas 

którego odbywa się emisja reportażu, o którym mowa w §4 pkt 9 Regulaminu. 

 

§ 6 Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego oraz uczestnika Projektu 

 

1. Rodzic/Opiekun prawny uczestnika, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, podpisując 

dokumenty wymienione w § 3 ust. 5 pkt b Regulaminu, wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka we 

wszystkich działaniach i zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w ramach Projektu. 

2. Rodzic/Opiekun prawny uczestnika Projektu zobowiązany jest do zapewnienia dziecku 

odpowiedniego ubioru oraz wyposażenia do udziału w zajęciach organizowanych zgodnie z 

przekazanym harmonogramem Projektu, według wskazań Realizatora/opiekuna.  

3. Rodzic/Opiekun prawny uczestnika zobowiązuje się do bieżącego informowania opiekuna o 

wszystkich zdarzeniach mogących utrudnić lub uniemożliwić dalszy udział dziecka w Projekcie, w 

tym także o absencji dziecka na zajęciach. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w Projekcie, a także 

do wypełniania poleceń opiekuna oraz osób prowadzących zajęcia, w tym nieoddalania się od grupy 

bez wyraźniej zgody opiekuna. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach i działaniach organizowanych w 

ramach Projektu – każda nieobecność musi zostać usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna 

prawnego.  

6. Podczas trwających zajęć uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania 

opiekuna lub osób prowadzących zajęcia o występujących problemach zdrowotnych. 

7. Uczestnik ma obowiązek terminowo oraz z należytą starannością wykonywać przydzielone w 

Projekcie zadania. 

8. Uczestnik zobowiązany jest zachowywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym 

wynikającymi z regulaminów miejsc, w których odbywają się zajęcia, regulaminu bezpieczeństwa 

zajęć w lesie, z zasadami dobrego zachowania oraz kultury osobistej, a także do zachowywania się w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych.  



9. W związku z udziałem w Projekcie uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału. Koszt ten w 

wysokości ok. 2.000 zł, przypadający na każdego uczestnika, pokrywa Realizator. 

10. Uczestnik po zakończeniu Projektu otrzyma zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w 

zajęciach pozalekcyjnych i działaniach wolontariackich prowadzonych w ramach Projektu, pod 

warunkiem, iż frekwencja jego obecności w Projekcie nie będzie niższa niż 80% obecności. 

  

§ 7 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 

1. Uczestnik może zrezygnować bez podania przyczyny z udziału w Projekcie do 5 dni roboczych 

przed terminem pierwszego spotkania w ramach Projektu. 

2. Oświadczenie o rezygnacji, o której mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu rodzic/opiekun prawny 

zobowiązany jest złożyć na piśmie opiekunowi grupy Naturalnie Zaangażowanych.  

3. Po upływie terminu z § 7 ust. 1 Regulaminu rezygnacja możliwa jest jedynie z ważnych powodów, 

które uniemożliwiają dziecku udział w Projekcie, np. choroba. Oświadczenie o rezygnacji należy 

złożyć na piśmie zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu. 

 

 

 

 


