
 

 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE „WĘDRÓWKI SZLAKIEM ROŚLIN…” 

  

I. Informacje ogólne  

 

1. Projekt „Wędrówki szlakiem roślin…” jest realizowany przez Fundację Edukacji 

Międzykulturowej zgodnie z umową nr EG-2017-10 i współfinansowany w ramach 

programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 

(program Edukacja Globalna).   

2. Celem projektu jest promocja działań z zakresu edukacji globalnej, w tym 

wzbogacenie wiedzy i uwrażliwienie odbiorców na procesy zachodzące na świecie 

oraz relacje między Północą i Południem.  

 

II. Warunki udziału w projekcie  

 

1. Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników bibliotek zlokalizowanych na 

obszarze województwa mazowieckiego, z wyłączeniem placówek znajdujących się w 

m.st Warszawa.  

2. W projekcie może brać udział dowolna liczba pracowników biblioteki. Do 

uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy maksymalnie 2 pracowników reprezentujących 

instytucję.  

 

 

III. Zobowiązania uczestników projektu i Fundacji Edukacji Międzykulturowej (FEM)  

 

1. Przesyłając zgłoszenie, kandydat do projektu zobowiązuje się do spełnienia 

następujących warunków:  

a. obecności i aktywnego uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w dn. 22 

września 2017 w Warszawie 

b. organizacji w macierzystej placówce : 2 warsztatów dla uczniów oraz 1 

wydarzenia otwartego (np. wystawa fotografii, spotkanie, pokaz filmu i tp.) w 

okresie od 23.09 do 20.11.2017 

c. pokrycia kosztów podróży (dojazd, wyżywienie, ewentualnie nocleg) 

związanych z udziałem w szkoleniu 

d. udziału w promocji projektu zgodnie z uzgodnionymi wspólnie założeniami 

3. Fundacja Edukacji Międzykulturowej zobowiązuje się do:  

a. zorganizowania szkolenia w dn. 22 września 2017 w Warszawie 

b. zapewnienia trenerów i pokrycia kosztów udziału w szkoleniu (wynajem sali, 

poczęstunek, materiały szkoleniowe) 

c. zapewnienia bieżącego wsparcia merytorycznego w organizacji warsztatów i 

wydarzeń otwartych przez uczestników projektu 

d. opracowanie 2 scenariuszy warsztatów dla dzieci oraz kompletu materiałów 

pomocniczych, w tym mapy pod roboczym tytułem „Podróż roślin uprawnych 

przez świat”  

e. pokrycia kosztów materiałów na zajęcia i wydarzenia otwarte oraz udziału 

ekspertów zgodnie z budżetem projektu 

f. zapewnienia materiałów promocyjnych (plakaty i ulotki/zakładki) oraz 

promocji projektu na stronie i facebooku FEM. 

 



 

IV. Procedura składania zgłoszeń i ważne terminy  

 

1. Kandydat do udziału w projekcie wypełnia i odręcznie podpisuje ankietę zgłoszeniową 

oraz wysyła jej skan na adres mail: fundacja@miedzykulturowa.org.pl do dnia 30 sierpnia 2017 
r. 

 

2. Wyniki naboru zostaną przekazane za pomocą poczty elektronicznej na adresy podane w 

zgłoszeniach do dnia 5 września 2017 r.  

 
V. Ochrona danych osobowych  

 

1. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych kandydatów do udziału w 
projekcie i uczestników projektu jest Fundacja Edukacji Międzykulturowej (FEM).  

2. Dane osobowe uzyskane przy przeprowadzaniu naboru będą przetwarzane w celach 

związanych z wyłonieniem uczestników projektu oraz z w celach związanych z realizacją 
projektu (w tym – jego monitoringiem i ewaluacją).  

3. Każda osoba, której dane osobowe w ten sposób zostaną uzyskane, ma prawo wglądu do 

treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.  

4. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w 
naborze do projektu „Wędrówki szlakiem roślin…” i udziału w projekcie.  

 

VI. Postanowienia końcowe  

 

1. FEM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o których będzie 

informować uczestników projektu droga mailową.   

2. Pytania i uwagi kierować można do FEM za pośrednictwem poczty elektronicznej 

fundacja@miedzykulturowa.org.pl 
 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
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