Zasady udziału w projekcie
„Pszczoły uczą dzieci segregacji śmieci – edycja II”

1. Projekt realizowany jest z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie przez
Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich.
2. Projekt skierowany jest do szkół i przedszkoli samorządowych z terenu Województwa
Małopolskiego.
3. Celem projektu jest edukacja najmłodszych. Uświadomienie potrzeby ochrony środowiska
prowadzącą do poprawy warunków życia owadów zapylających głównie pszczół.

Zadania w ramach projektu:

1. Szkoła/przedszkole
wypełnia
formularz
zgłoszeniowy
(do
pobrania
www.zrzeszeniepszczelarzykrakowskich.pl w zakładce O Nas – do pobrania

2. Skan wypełnionego i podpisanego formularza prosimy
biuro@zrzeszeniepszczelarzykrakowskich.pl do 30 kwietnia.

przesłać

mailem

na

na

stronie

adres

3. W odpowiedzi na przesłanego maila otrzymają Państwo potwierdzenie udziału w projekcie.
(jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych – prosimy o kontakt po numerem tel. 604170-725)

4. Szkoła/przedszkole biorące udział w projekcie wyznacza koordynatora projektu z ramienia szkoły –
jest to osoba, która zajmuje się organizacją akcji w placówce.

5. Szkoła/przedszkole biorące udział w projekcie będzie miało swojego opiekuna z ramienia
Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich zwanego Koordynatorem z ramienia Zrzeszenia.

6. Szkoły, które brały udział w akcji „Pszczoły uczą dzieci segregacji śmieci” w roku 2017, mogą
zgłaszać swój udział do edycji II. Prosimy o zaangażowanie innych klas niż w roku 2017.

7. W ramach projektu w szkole/przedszkolu zostaną przeprowadzone max. 2h warsztatów pt.:
”Pszczoły uczą dzieci segregacji śmieci” prowadzone przez pszczelarza ze Zrzeszenia Pszczelarzy
Krakowskich.

8. W ramach projektu szkoła/przedszkole otrzyma max. 150 sztuk papierowych torebek do zbierania
plastikowych zakrętek + materiały edukacyjne.

9. W sytuacji zmniejszenia ilości godzin warsztatów oraz ilości papierowych torebek (podanych w pkt.
7 i 8) przez szkoły/przedszkola, możliwe są przesunięcia między placówkami. Przesunięć dokonuje
Zrzeszenie. O możliwości zwiększenia ilości godzin oraz ilości przekazania papierowych torebek,
koordynatorzy z ramienia szkół/przedszkoli zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną,
nie później niż do 15 maja.

10. Materiały zostaną wysłane lub przekazane do placówki najpóźniej do dnia 25 maja.

11. Prelekcje zostaną przeprowadzone nie później niż do dnia 15 czerwca.

12. Terminy i godziny prelekcji oraz ilość dzieci w nich uczestniczących ustalają między sobą
koordynatorzy wraz z prelegentem. Prelegentem może być koordynator z ramienia Zrzeszenia.
13. Dzieci biorące udział w projekcie przez okres wakacji zbierają do papierowych torebek plastikowe
zakrętki. W dniach 7-9 września podczas 25.Krakowskiego Miodobrania na Placu Wolnica mogą je
wymienić na sadzonki roślin miododajnych. Ilość zakrętek decyduje o ilości i wielkości sadzonek.
Dzieci mogą wziąć również udział w zabawie „Sprzątamy zaśmieconą pasiekę”. Zabawa
prowadzona jest podczas Miodobrania. W dniu 8 września dzieci mogą wziąć udział w Paradzie
Pszczół – barwnym korowodzie pszczelich przebierańców. Za najbardziej pomysłowe pszczele
przebrania czekają nagrody.

14. Szkoły/przedszkola w ramach projektu mogą otrzymać dofinansowanie do kosztów związanych z
wynajęciem autokaru (przyjazd na 25.Krakowskie Miodobranie). Procent dofinansowania będzie
określony po wpływie do Zrzeszenia wszystkich formularzy zgłoszeniowych. Zrzeszenie pokryje
część kosztów na podstawie faktury VAT lub rachunku. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest
udział dzieci w Paradzie Pszczół (Parada jest częścią projektu)

15. Szkoły/przedszkola z odległych rejonów Województwa Małopolskiego, których wychowankowie nie
mogą przyjechać do Krakowa, aby wymienić zakrętki na rośliny miododajne oraz wziąć udziału w
innych atrakcjach podczas 25.Krakowskiego Miodobrania. Po dostarczeniu do Zrzeszenia
Pszczelarzy Krakowskich zebranych przez dzieci plastikowych zakrętek (najpóźniej do dnia 15
września) otrzymają sadzonkę drzewa/krzewu oraz tabliczkę/zawieszkę informującą o udziale w
akcji „Pszczoły uczą dzieci segregacji śmieci – edycja II” do posadzenia na terenie
szkoły/przedszkola. Sadzonka zostanie przekazana w sposób uzgodniony z koordynatorem z
ramienia szkoły.

16. Plastikowe zakrętki zebrane podczas akcji zostaną sprzedane, a uzyskana kwota zostanie
przekazana na realizację celów statutowych wybranej przez Zrzeszenie Fundacji Ekologicznej.

17. Po zakończeniu realizacji projektu do dnia 15 września prosimy o przesłanie na adres
biuro@zrzeszeniepszczelarzykrakowskich zdjęć relacjonujących wydarzenia związane z projektem.

18.

Po otrzymaniu zdjęć szkoły/przedszkola otrzymają certyfikat potwierdzający udział w akcji.
Certyfikat zostanie dostarczony lub wysłany do 30 września.

