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Stowarzyszenie „Tilia”, Szkoła Leśna na Barbarce  

Tytuł projektu: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji 

terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” 

Regulamin Rekrutacji uczestników na  

Festiwal Ekologiczny pn. „Ochrona płazów, ochrona gatunków. Edycja 2021” 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji zorganizowanych grup uczestników na Festiwal Ekologiczny 

pn. „Ochrona płazów, ochrona gatunkowa. Edycja 2021” odbywający się na terenie Osady Leśnej Barbarka, 

w dniach od 28 do 30 września 2021 r.,  realizowany przez Agencję Reklamowa Gall s.c. na zlecenie  

Stowarzyszenie „Tilia”. 

2. W Festiwalu Ekologicznym mogą brać udział uczniowie ze szkół z terenu województwa kujawsko-

pomorskiego. 

3. Rekrutacja uczestników na Festiwal odbywać się będzie poprzez pocztę internetową w terminie od 8 

września 2021 r. do 13 września 2021 r. W przypadku wyczerpania miejsc przed zakończeniem terminu 

rekrutacji Realizator zastrzega sobie prawo skrócenia terminu naboru. 

4. Zgłoszenie nadesłane przed 8 września 2021 r. nie będą brane pod uwagę.  

5. Aby zgłosić grupę na Festiwal należy przesłać w wersji elektronicznej skan kompletnie wypełnionej i 

podpisanej deklaracji udziału na adres k.marke@szkola-lesna.torun.pl 

6. Zespoły uczestniczące w warsztatach na Festiwalu powinny liczyć 20-25 osób. W przypadku jeśli w danej 

placówce oświatowej klasy liczą mniej osób dopuszcza się połączenie uczniów z różnych klas w jeden 

zespół. 

7. Przesłanie deklaracji udziału nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Festiwalu. Ze 

względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu zgłoszenia decydować będzie kolejność nadsyłania 

zgłoszeń zgodnie z datą i godziną widoczną na wydruku z konta pocztowego k.marke@szkola-lesna.torun.pl. 

8. W Festiwalu z jednej placówki oświatowej uczestniczyć będzie do 100 uczniów. W przypadku  zgłoszenia 

większej liczby chętnych, ilość uczniów powyżej 100 zostanie wpisana na listę rezerwową. 

9.  Realizator zastrzega, że : 

 w przypadku gdy miejsca na  wybrany przez Zgłaszającego termin i godziny Festiwalu zostaną wyczerpane 

Realizator zaproponuje mu inny wolny termin i godzinę. 

 jeśli po zakończeniu naboru nie wyczerpane zostaną wszystkie miejsca do udziału w Festiwalu 

zakwalifikowani zostaną uczniowie z listy rezerwowej zgodnie z  kolejnością zgłoszeń. 

 w przypadku gdy w terminie naboru nie wyczerpana zostanie liczba Realizator zorganizuje kolejną turę 

naboru. 

10. Realizator zapewnia dofinasowanie do dojazdu uczestnikom Festiwalu w obydwie strony tj. z miejsca zbiórki 

np. szkoły do Osady leśnej na Barbarkę i z powrotem  -  dla grup liczących  ok. 25  uczniów (min. 20 os.)  w 
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wysokości  do 250 zł brutto, a dla grup liczących ok. 50 uczniów (min. 45 os.) do 500 zł brutto. Żeby uzyskać 

dofinansowanie transportu grupy muszą spełnić następujące warunki: 

a) Autokar zamawia u przewoźnika opiekun grupy/nauczyciel we własnym zakresie. 

b) Cena za wynajem autokaru musi być adekwatna do stawek obowiązujących za przewóz na terenie naszego 

województwa i ustalona z Realizatorem po zakwalifikowaniu się grupy do udziału w Festiwalu.  

c) Rozliczenie kosztów za przejazd nastąpi na podstawie faktury, wystawionej na dane Realizatora i 

przekazanej osobie obsługującej Punkt Informacyjny Festiwalu przez opiekuna grupy/ nauczyciela w dniu 

Festiwalu.  

d) Dane do wystawienia faktury oraz wzór jej opisu przekazane zostaną opiekunom grup poprzez pocztę 

internetową po zakwalifikowaniu się danej grupy do udziału w Festiwalu. 

e) Faktury przesłane pocztą nie będą brane pod uwagę. 

11. Po zakończeniu terminu naboru Realizator do dnia 15 września 2021 r. skontaktuje się z opiekunami 

zakwalifikowanych grup telefonicznie i mailowo w celu potwierdzenia ich udziału w Festiwalu. 

12. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz 

Regulaminu Festiwalu Ekologicznego pn. „Ochrona płazów, ochrona gatunków. Edycja 2021 r. ” oraz 

Informacji RODO.  
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