REGULAMIN ORGANIZACJI EKSPOZYCJI WYSTAWY POSTEROWEJ pn. „Płazy Polski”
ORAZ BADAŃ MONITORINGOWYCH
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Z TERENU WOJ. KUJAWSKO – POMORSKIEGO
1. Ekspozycja wystawy oraz badania monitoringowe płazów w placówkach oświatowych organizowane są w
ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w
ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody »Las Piwnicki«”. Realizowanego w ramach konkursu nr
RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona
przyrody.
2. Organizatorem wystawy oraz badań monitoringowych płazów w placówkach oświatowych jest:
Stowarzyszenie Tilia, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, tel./fax +48 56 657 60 85, email: tilia@tilia.org.pl
3. Cele ekspozycji wystawy oraz badań monitoringowych płazów:
1) kształtowanie postaw i świadomości obywatelskiej w zakresie różnorodności biologicznej oraz działań
informacyjno-edukacyjnych przyczyniających się do zwiększenia wiedzy na temat różnorodności biologicznej
2) aktywna i kreatywna promocja idei różnorodności biologicznej, w szczególności dotycząca krajowych
gatunków płazów.
4. Rekrutacja odbywa się poprzez stronę projektu www.ochronagatunkow.edu.pl. Organizacja ekspozycji
wystawy oraz prowadzenie badań monitoringowych płazów w placówce edukacyjnej poprzedzona być musi: przesłaniem wypełnionej karty zgłoszenia znajdującej się na stronie projektu www.ochronagatunkow.edu.pl
w zakładce „Akcje mobilne” / „Wystawa posterowa” Karta sporządzona została w postaci formularza on- line.
5. Stowarzyszenie „Tilia” w ramach projektu może zorganizować wystawy oraz badania monitoringowe w 30
placówkach oświatowych – szkołach z terenu woj. kujawsko-pomorskiego.
6. Zgłoszenia szkół rozpatrywane będą z podziałem na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego.
Zaplanowano, że z każdego powiatu (23 powiaty) skorzysta co najmniej 1 placówka oświatowa – szkoła. W
przypadku wielu zgłoszeń z jednego powiatu liczy się termin wpłynięcia zgłoszenia. Z projektu będą mogły
skorzystać maksymalnie 3 placówki z powiatu.
7.

Informacje o organizacji ekspozycji wystawy pn. „Płazy Polski”:

1) Po otrzymaniu informacji od zainteresowanych nauczycieli pracownik Stowarzyszenia „Tilia” skontaktuje się w
celu ustalenia terminu wystawy.

2) Wystawa zostanie przewieziona do placówki oświatowej i odebrana po terminie ekspozycji przez pracownika
Stowarzyszenia „Tilia”.

3) Wystawa składa się z 10 dwustronnych tablic (format 70 cm x 100 cm), zamontowanych w aluminiowych
stojakach. Tablice prezentują zdjęcia polskich płazów z charakterystyką, mapką przedstawiającą zasięg
gatunku, ciekawostkami i sposobami ochrony płazów.

4) Na terenie placówki oświatowej wystawa powinna być ustawiona w widocznym miejscu, aby dostęp do
wystawy mieli uczniowie całej placówki oświatowej.
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5) Nauczyciel zgłaszający chęć organizacji wystawy jest zobowiązany do potwierdzenia organizacji wystawy na
terenie placówki oświatowej (dokument: Potwierdzenie organizacji wystawy posterowej pn. „Płazy Polski”).

8. Informacje o organizacji badań monitoringowych płazów w placówce edukacyjnej:
1) Po otrzymaniu informacji od zainteresowanych nauczycieli pracownik Stowarzyszenia „Tilia” skontaktuje się w
celu ustalenia przekazania walizki Ekobadacza z wyposażeniem.
2) Walizka zostanie przewieziona do placówki oświatowej i przekazana zainteresowanemu nauczycielowi.
3) Walizka jest przekazywana w użyczenie - nie będzie zwracana do Stowarzyszenia „Tilia”.
4) Walizka Ekobadacza jest użyczana w celu realizacji badań monitoringowych płazów w rejonie placówki
oświatowej. Celem organizacji akcji badania liczebności i składu gatunkowego płazów jest przybliżenie
uczestnikom roli, jaką pełnią płazy w ekosystemach, postepowania z gatunkami chronionymi i ocenę stanu
ekosystemów wodnych w najbliższej okolicy.
5) Materiały edukacyjne do badań monitoringowych w postaci: kluczy, przewodników, kart obserwacji oraz
formularz sprawozdania znajdują się na stronie projektu www.ochronagatunkow.edu.pl w zakładce „Ochrona
płazów” i pod zakładce „Monitoring płazów ucznia”.
6) Badania monitoringowe w placówce będą prowadzone w okresie wiosennym w 2021r. Stowarzyszenie „Tilia”
zobowiązuje się do dostarczenia walizek Ekobadacza z wyposażeniem do marca 2021r.
7) Nauczyciel zgłaszający chęć realizacji badań monitoringowych jest zobowiązany do:
a) przesłania sprawozdania z badań poprzez formularz on-line na stronie projektu www.ochronagatunkow.edu.pl
w zakładce „Ochrona płazów” / „Monitoring płazów ucznia”,
b) podpisania umowy użyczenia walizki Ekobadacza (dokument: Umowa użyczenia walizki Ekobadacza).

9. Integralną część regulaminu stanowią załączniki:
a) Potwierdzenie organizacji wystawy posterowej pn. „Płazy Polski”
b) Umowa użyczenia walizki Ekobadacza.
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