Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym dla uczniów kl. IV-V szkół
podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków „Od segregacji nie ma wakacji”.
1. Cel programu.
Głównym celem programu "Od segregacji nie ma wakacji” jest dostarczenie wiedzy
i wskazówek praktycznego jej zastosowania w odniesieniu do nowych zasad gospodarowania
odpadami komunalnymi, a w szczególności selektywnego zbierania odpadów w Krakowie.
Innymi, równie ważnymi celami są: uwrażliwianie na problemy środowiska naturalnego
związane z codziennym funkcjonowaniem człowieka, uświadomienie skali problemu w ujęciu
globalnym i lokalnym.
2. Organizator.
Organizatorem programu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. Program
współfinansowany ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Patronem Honorowym jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
3. Opis programu.
Program "Od segregacji nie ma wakacji" jest adresowany do uczniów klas IV-V szkół
podstawowych w Gminie Miejskiej Kraków W ramach programu odbędą się zajęcia
warsztatowe i wycieczki po Lamusowni (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy
ul.
Nowohuckiej
1).
Program będzie trwał od marca do listopada 2014 r. (z wyjątkiem przerwy wakacyjnej). Jego
uczestnicy
poznają
zasady
selektywnego
zbierania
odpadów
w Krakowie. W czasie uczestniczenia w warsztatach uczniowie zapoznają się również
z problemami środowiska naturalnego, które są związane z codziennym funkcjonowaniem
człowieka oraz uświadomią sobie wagę odpowiedzialnej postawy za środowisko naturalne
w ujęciu globalnym i lokalnym. W czasie wycieczki po Lamusowni dowiedzą się, co zrobić
z odpadami problemowymi i niebezpiecznymi oraz co dalej się z nimi dzieje.
4. Warunki uczestnictwa.
1. Program skierowany jest do uczniów klas IV- V szkół podstawowych na terenie Gminy
Miejskiej Kraków.
2. Jedna klasa bierze udział w jednych zajęciach.
3. Rekrutacja do udziału w programie oparta jest na akcji informacyjno- promocyjnej, która
polega na poinformowaniu szkół podstawowych z Gminy Miejskiej Kraków poprzez
umieszczenie informacji o programie na głównej stronie organizatora www.mpo.krakow.pl
oraz portalu ekologicznym www.ekocentrum.krakow.pl, na Portalu Edukacyjnym Miasta
Krakowa oraz na bezpośrednim wysłaniu informacji drogą elektroniczną na adresy e-mail
100 placówek.
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4. Rekrutacja do programu odbywa się w sposób ciągły, przez cały czas trwania programu.
5. W przypadku zgłoszenia do programu większej ilości klas niż przewidziano
w harmonogramie, wówczas o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość uczniów biorących
udział w jednych zajęciach nie może przekraczać 28 osób. W przypadku większej ilości
uczniów (powyżej 28 osób) daną klasę dzieli się na dwie niezależne grupy warsztatowe.
6. Dokładne określenie daty uczestnictwa w programie będzie każdorazowo uzgadniane
z osobą odpowiedzialną za udział zgłoszonej klasy w programie.
7. Każda z klas uczestniczących w programie weźmie udział w 1 spotkaniu: warsztatach
i wycieczce po Lamusowni.
8. Każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne i zestaw gadżetów, a każda klasa
certyfikat udziału w programie i zestaw plansz edukacyjnych.
9. Każdy z nauczycieli towarzyszących klasie uczestniczącej w programie, jest zobowiązany
do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.
10. Udział w programie jest bezpłatny- Organizator nie zapewnia i nie zwraca kosztów
dojazdów komunikacja miejska do siedziby MPO przy ul. Nowohuckiej 1, gdzie odbywać się
będą zajęcia.
5. Przebieg programu
1. Zajęcia odbywają się od 3 marca 2014 r. do 30. 11. 2014 r. w siedzibie MPO przy
ul. Nowohuckiej 1.
2. W każdym tygodniu (wyłącznie dni nauki szkolnej) zajęcia odbywają się średnio 3 dni
w tygodniu o godz. 8:30, 10:00, 11:30 i trwają ok. 2 godzin. Organizator dopuszcza
inne terminy zajęć po indywidualnym uzgodnieniu.
3. W listopadzie 2014 r. odbędzie się spotkanie podsumowujące program z udziałem
m.in. nauczycieli biorących udział w programie.
6. Odpowiedzialność
Każda szkoła wyrażająca chęć uczestnictwa w programie, wytypuje nauczyciela
odpowiedzialnego za kontakt z Organizatorem oraz opiekunów w trakcie pobytu dzieci na
terenie MPO.
7. Dodatkowe informacje
Wszelkie informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej organizatora
www.mpo.krakow.pl z zakładce Edukacja oraz po numerem tel. 12 64 62 292. Zgłoszenia
można przesyłać na adres: edukacja@mpo.krakow.pl
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