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Zasady udziału szkół w projekcie  

„GreenGo! Zielona infrastruktura na terenach wiejskich ostoją różnorodności biologicznej” 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze Zasady dotyczą udziału szkoły (dalej „Szkoła”) w projekcie „GreenGo! Zielona 

infrastruktura na terenach wiejskich ostoją różnorodności biologicznej” (dalej „Projekt”), 

realizowanego w okresie do 29 września 2017 r. na terenie województw mazowieckiego oraz 

lubelskiego.  

2. Działania projektowe kierowane są wyłącznie do wybranych typów Szkół:  

a) szkoły rolnicze, kształcące młodzież między innymi w zawodach: technik rolnik, technik 

agrobiznesu, czy technik architektury krajobrazu,  

b) szkoły ogólnokształcące poziomu gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego z obszarów 

wiejskich obydwu województw. 

3. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

4. Liderem projektu jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony 

Środowiska (dalej „Organizator”) z siedzibą w Warszawie, ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa, 

e-mail: greengo@gridw.pl, tel. (22) 840 66 64. 

5. Oficjalnym serwisem internetowym Projektu jest strona pod adresem 

http://www.greengo.gridw.pl  (dalej „strona internetowa Projektu”). 

 

§2 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Udział w projekcie jest dla Szkoły bezpłatny. 

2. Do projektu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 30 Szkół, które we wskazanym przez 

Organizatora terminie wypełnią formularz rejestracyjny (dostępny na stronie internetowej 

Projektu), akceptując niniejsze Zasady. 

3. Przyjęcie Szkoły do udziału w Projekcie (po zgłoszeniu za pomocą formularza) wymaga 

potwierdzenia ze strony Organizatora. 

4. Szkoła przystępująca do Projektu deklaruje zdefiniowanie grupy uczniów wraz z opiekunem 

odpowiedzialnym z ramienia Szkoły kontakt z Organizatorem – delegowanych do udziału  

w Projekcie i realizacji działań projektowych w okresie do 29 września 2017 roku.     
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§3 

ŚWIADCZENIA PROJEKTU NA RZECZ SZKOŁY 

1. Szkoła biorąca udział w Projekcie uzyskuje bezpłatny dostęp do następujących świadczeń ze 

strony Organizatora: 

c) Udział grupy uczniów w lekcji pokazowej (dwie jednostki dydaktyczne w okresie do końca 

marca 2017 r.) na temat kształtowania zielonej infrastruktury na terenach rolniczych. Temat 

zajęć wpisuje się w podstawę programową z zakresu biologii i geografii. 

d) Dedykowany uczniom i nauczycielom biorącym udział w Projekcie i zabezpieczony hasłem 

dostęp do internetowego portalu wiedzy o zielonej infrastrukturze, zawierającego artykuły  

i materiały multimedialne omawiające zagadnienia szczegółowe (tzw. „Baza wiedzy”). 

e) Dostęp do aplikacji mapowej (geoportalu) Projektu oraz do aplikacji mobilnej, wspierających 

ewidencjonowanie zasobów przyrodniczych (form ochrony przyrody, obszarów 

proekologicznych oraz innych elementów zielonej infrastruktury). 

f) Dostęp do materiałów edukacyjnych (opracowanych przez Organizatora) do dyspozycji 

nauczycieli, w celu wykorzystania w pracy własnej z uczniami. 

g) Możliwość uczestnictwa  Szkoły w konkursie „GreenGo! Mapuj zieloną infrastrukturę”  

(patrz: §4). 

 

§4 

KONKURS „GREENGO! MAPUJ ZIELONA INFRASTRUKTURĘ” 

1. Celem konkursu dla Szkół pt. „GreenGo! Mapuj zieloną infrastrukturę” (dalej „Konkurs”) jest 

zaangażowanie uczniów w identyfikację i mapowanie zielonej infrastruktury na wybranym 

obszarze oraz opracowanie koncepcji planu kształtowania zielonej infrastruktury dla tego terenu. 

2. Oficjalnym serwisem internetowym Konkursu jest strona pod adresem 

http://www.greengo.gridw.pl/wortal  (dalej „strona internetowa Konkursu”). 

3. UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA 

a) W Konkursie biorą udział 10-15 osobowe zespoły uczniów pod opieką nauczyciela (dalej 

„Zespół”) - oddelegowanych przez Szkołę do udziału w Konkursie. W uzasadnionych, 

potwierdzonych przez Organizatora przypadkach możliwa jest inna liczebność Zespołu.  

b) Jedną Szkołę może reprezentować tylko jeden Zespół. 

c) Zespół rozpoczyna udział w Konkursie, logując się na stronie internetowej Konkursu i tworząc 

tam profil Zespołu, na który składają się m.in. nazwa Zespołu oraz jego skład (imiona  

i nazwiska uczniów oraz nauczyciela będącego opiekunem).  

http://www.greengo.gridw.pl/wortal
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d) Dane osobowe członków Zespołu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o ochronie danych osobowych). 

5. ZADANIE KONKURSOWE 

a) Realizacja zadań konkursowych obejmie okres od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r. 

Szczegółowy harmonogram realizacji działań będzie udostępniony na stronie internetowej 

Konkursu. 

b) W ramach zadania konkursowego, Zespół będzie realizować następujące działania: 

 przeprowadzenie inwentaryzacji zielonej infrastruktury na obszarze gminy wiejskiej woj. 

mazowieckiego lub woj. lubelskiego, biorącej udział w Projekcie (lista gmin dostępna jest 

na stronie http://greengo.gridw.pl/zgloszenie), 

 opracowanie mapy zielonej infrastruktury na ww. obszarze z wykorzystaniem geoportalu,   

 przygotowanie autorskiej koncepcji planu kształtowania zielonej infrastruktury dla ww. 

obszaru.  

c) Szczegółowe opisy działań konkursowych oraz sposobu ich wykonania i oceny będą 

udostępnione na stronie internetowej Konkursu w okresie jego trwania. 

d) Zespół ma prawo do skorzystania z sześciu godzin zegarowych zdalnych konsultacji (poprzez 

pocztę elektroniczną, komunikator internetowy bądź przez telefon) ze wskazanym przez 

organizatora specjalistą. Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z konsultacji 

dostępne będą na stronie internetowej Konkursu.  

e) Efekty realizacji poszczególnych działań konkursowych wprowadzane są przez Zespół na 

stronę internetową Konkursu (po zalogowaniu na profil Zespołu), z wykorzystaniem 

udostępnionych na niej formularzy. Zatwierdzone przez Zespół raporty z działań będą 

podlegały ocenie jurorów.  

f) Realizacja działań konkursowych ma charakter pracy zespołowej, dlatego autorstwo wartości 

intelektualnej będącej efektem realizacji tych działań przypisuje się Zespołowi. Na autorach 

spoczywa wyłączna odpowiedzialność za ewentualne naruszenia obowiązujących przepisów 

prawa autorskiego. 

g) Organizator ma prawo dysponować wspomnianym wyżej efektem realizacji działań 

konkursowych poprzez: umieszczenie materiałów z prac konkursowych na stronach 

internetowych Organizatora, wykonanie ich reprodukcji  i ekspozycję na wystawach 

pokonkursowych, powielanie zdjęć w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych  

z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora. 

http://greengo.gridw.pl/zgloszenie
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6. OCENA REALIZACJI ZADANIA KONKURSOWEGO 

a) Efekty realizacji działań konkursowych przez Zespół będą podlegać ocenie Jury w składzie 

określonym przez Organizatora. Informacja o składzie Jury będzie udostępniona na stronie 

internetowej Konkursu. 

b) Szczegółowe kryteria merytorycznej oceny realizacji poszczególnych działań konkursowych 

będą dostępne na stronie internetowej Konkursu.  

c) Ocenie Jury będą podlegać zgłoszone przez Zespół raporty z realizacji poszczególnych działań. 

d) Wyniki Konkursu uwzględniające informację o ocenie punktowej Zespołów oraz ich 

klasyfikacji punktowej zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu. Zwycięskie 

Zespół zostanie również powiadomiony o wygranej telefonicznie oraz za pomocą poczty 

elektronicznej. W klasyfikacji punktowej uwzględnione będą tylko te Zespoły, które wykonają 

wszystkie przewidziane działania konkursowe i zgłoszą ich raporty do oceny.  

e) Organizator przewiduje wyłonienie trzech Zespołów, które osiągną w klasyfikacji punktowej 

kolejno trzy najwyższe wyniki. Nie przewiduje się wyników ex aequo.  

7. NAGRODY 

a) Organizator nagrodzi nagrodami rzeczowymi: szkoły reprezentowane przez Zespoły, o których 

mowa w §4 ust. 6 pkt. e., a także uczniów będących członkami tych Zespołów oraz ich 

opiekunów (nauczycieli).  

b) Nagrodą dla Szkoły jest zestaw sprzętu multimedialnego o wartości do 4500,00 zł. 

c) Indywidualną nagrodą dla każdego ucznia jest pakiet sprzętu turystyczno-terenowego  

o wartości do od 150,00 do 500,00 zł. 

d) Indywidualną nagrodą dla każdego opiekuna jest pakiet sprzętu i pomocy dydaktycznych  

o wartości do od 150,00 do 500,00 zł. 

e) Przekazanie nagród nastąpi podczas pikników edukacyjnych, na które będą zaproszeni 

laureaci Konkursu.  

8. ZAPISY OGÓLNE 

a) Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

b) Organizator nie zwraca uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem  

w Konkursie. 

c) W razie zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora zastrzega on sobie prawo do 

przedłużenia konkursu i zmian w harmonogramie. 
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§5 

HARMONOGRAM PROJEKTU 

1. Ramowy harmonogram realizacji projektu zakłada następujące terminy działań: 

a. przyjmowanie zgłoszeń szkół do udziału w projekcie: do 16 stycznia 2017 r., 

b. ogłoszenie listy zakwalifikowanych szkół: na bieżąco na stronie projektu, 

c. realizacja lekcji pokazowych: styczeń – marzec 2017 r., 

d. realizacja działań konkursowych:  wiosna 2017 r. 

e. rozstrzygnięcie konkursu - czerwiec 2017 r., 

f. pikniki edukacyjne, prezentacje prac zwycięzców oraz wręczenie nagród - lato 2017 r. 

 

§6 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

2. Szkoła może zrezygnować z udziału w Projekcie w czasie jego trwania.  

3. Rezygnacja z udziału w Projekcie musi być dostarczona Organizatorowi na wskazany w par. 1 

adres korespondencyjny z zachowaniem formy pisemnej.  

4. W przypadku rezygnacji Szkoły z udziału w Projekcie, ustaje zobowiązanie Organizatora do 

realizacji określonych w par. 3 świadczeń na rzecz rezygnującej Szkoły. 

5. Rezygnacja z udziału w Projekcie nie powoduje powstania zobowiązań finansowych ani 

formalnych Szkoły w stosunku do Organizatora. 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Aktualna wersja Zasad dostępna jest na stronie internetowej Projektu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ich zmiany, przy czym o wprowadzanych zmianach 

poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Projektu.  

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja Zasad: 22 grudnia 2016 r. 


