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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W GRANCIE 
„Wojcieszkowska dziecięco-młodzieżowa Straż Ekologiczna” 

 
§ 1 

Informacje ogólne 
 

1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w grancie „Wojcieszkowska dziecięco-młodzieżowa 
Straż Ekologiczna” współfinansowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 

2. Grantobiorcą jest Fundacja Helix Farm, Adama Mickiewicza 10, 21-411 Wojcieszków 
3. Biuro projektu mieści się w siedzibie Fundacji Helix Farm, Adama Mickiewicza 10, 21-411 

Wojcieszków 
4. Zasięg projektu – dzieci i młodzież z terenu Gminy Wojcieszków wieku od 7 do 14 lat oraz ich 

otoczenie. 
 

§ 2  
Założenia projektowe 

 
1. Celem głównym zadania jest podwyższenie stopnia lokalnych inicjatyw społecznych w zakresie 

świadomości ekologicznej wśród 40 dzieci i młodzieży z terenu gminy Wojcieszków oraz 
społeczności lokalnej gminy w terminie do 31.12.2023 r. 

2. Celami pośrednimi będą: 
• integracja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży i dzieci w gminie 

Wojcieszków w terminie do 31.12.2023 r. 
• podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej wśród (60 osób) rodziców, dziadków, 

opiekunów prawnych dzieci i młodzieży uczestniczących w zadaniu w terminie do 31.12.2023 r. 
• dostarczenie wiedzy praktycznej ekologicznej wśród 40 dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Wojcieszków w terminie do 31.12.2023 r. 
• podniesienie ilości lokalnych inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej w gminie Wojcieszków w 

terminie do 31.12.2023 r. 
• zwiększenie stopnia promowania działań ekologicznych na terenie gminy Wojcieszków w terminie 

do 31.12.2023 r. 
• zwiększenie aktywności społecznej wśród dzieci i młodzieży z zakresu działań ekologicznych wśród 

40 dzieci i młodzieży z terenu gminy Wojcieszków w terminie do 31.12.2023 r. 
• szerzenie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży z gminy Wojcieszków w terminie do 

31.12.2023 r. 
• wyrównanie szans organizacji, małych, lokalnych w stosunku do organizacji społecznych 

"profesjonalnych" do 31.12.2023 
• podniesienie poziomu zaufania społecznego lokalnej społeczności do organizacji pozarządowych 

do 31.12.2023  

W ramach projektu uczestnicy będą mogli brać udział i skorzystać z: 
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§ zajęć sportowych 
§ zajęć z ekologii, przyrody 
§ warsztatów fotograficznych 
§ gier i zabaw 
§ wyjazdu do Puszczy Białowieskiej 
§ prowadzenia kącika przyrodniczego 
§ sprzątania gminy 
§ piknikników ekologicznych 

Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny  
i bezpłatny.  

§ 3 
Grupa docelowa 

 
1. Rekrutacja obejmuje dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat z gminy Wojcieszków. Projektem objętych 

zostanie 40 osób w 4 zespołach podzielonych wiekowo. 
2. Kryterium uczestnictwa: 

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełni jednocześnie następujące warunki: 
1) Zamieszkuje na terenie Gminy Wojcieszków (wymóg musi zostać potwierdzony 

właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem uczestnika projektu o miejscu zamieszkania) 
2) Jest w wieku tj. od 6/7 lat do 14 roku życia 
3) Interesuje się zainteresowanie przyrodą, ekologią 
4) ma chęć do angażowania się i współpracy 
5) zgoda opiekunów prawnych/rodziców 
6) Dopełni wszystkich formalności określonych niniejszym regulaminem. 

 
§ 4 

Organizacja zajęć dla uczestników 
 

1. Zakwalifikowani uczestnicy utworzą 4 grupy, która weźmie udział w następujących formach wsparcia: 
 

a. w spotkaniach Wojcieszkowskiej dziecięco-młodzieżowej straży ekologicznej. Planowany termin 
realizacji od 2022–07–11 do 2023–11–30. Członkowie straży będą się spotykać się raz w tygodniu 
w celu przygotowania i realizacji wszystkich działań w projekcie - dzieci i młodzież będzie autorami 
i współautorami tych wydarzeń. Nad pracami każdej grupy czuwać będzie osoba dorosła mentor - 
posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wiedzę 
merytoryczną z zakresu przyrody, ekologii, zachowań proekologicznych. Odbędzie się 60 spotkań 
po średnio 2 godziny zegarowe - w tym około 12 spotkań wszystkich 4 zespołów. 

b. w warsztatach dla 40 dzieci i młodzieży z terenu gminy Wojcieszków prowadzonych metodą 
projektu edukacyjnego. Planowany termin realizacji od 2022–07–18 do 2023–07–31. Warsztaty 
będą prowadzone metodą projektu edukacyjnego. Całościowa liczba zajęć to 120h dla 1 grupy, 
prowadzone w 4 grupach, ale z tego tylko 12h to zajęcia w stylu wykładowym. Reszta zajęć opiera 
się na warsztatach praktycznych. 
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c. utworzenie i prowadzenie lokalnego kącika przyrodniczego. Planowany termin realizacji od 2022–
07–18 do 2023–11–30. Kącik przyrodniczy jest jednym z pomysłów na zainteresowanie dzieci i 
młodzieży otaczającym je światem, roślinami, zwierzętami i ekologią. To właśnie w tych miejscach, 
podczas codziennego obcowania z naturą kompletują jej dary, które następnie opisują, 
kategoryzują i obserwują. Zgromadzone przedmioty to nie wystawa eksponatów, takie miejsca 
umożliwiają dzieciom i młodzieży swobodę.  

d. współorganizacja 2 edycji pikniku ekologicznego połączone z kampanią promocyjną działań 
proekologicznych w gminie Wojcieszków. Planowany termin realizacji od 2022–09–24 do 2023–
07–16. Zorganizowane będą 2 edycje pikniku: jedna w miesiącu 09.2022 a druga 07.2023 w 
godzinach od 9 do 16. Program pikniku będzie ustalony i przedstawiony całej społeczności lokalnej, 
również na posiedzeniu Rady Gminy. Szacujemy, że w pikniku w jednej edycji weźmie udział około 
80 osób. Piknik podzielony będzie na 3 mini strefy: POZNAJ, POKOCHAJ i CHROŃ, w których 
instytucje badawcze, organizacje ekologiczne, Parki Krajobrazowe oraz instytucje lokalne przybliżą 
bogactwo lokalnych lasów, rzek i jego zasobów. 

e. w warsztatach i wystawie zdjęć lokalnych przyrodniczych zasobów gminy Wojcieszków. Planowany 
termin realizacji od 2022–10–01 do 2022–10–31. Najważniejszym elementem tego działania jest 
to, że uczestnicy/ki Straży (40 osób) będą autorami zdjęć, organizatorami wystawy. Zdjęcia 
robione telefonem czy aparatem fotograficznym mają za zadanie ukazanie piękna lokalnej 
przyrody, zagrożeń płynących z zanieczyszczeń, konsekwencje zaniedbań w tym zakresie. Na 
spotkaniach Straży Ekologicznej odbędzie się krótkie spotkania (4h) z fotografem, który udzieli 
podstawowych informacji i wskazówek dotyczących fotografii. Będzie on później nadzorował 
proces wystawy. Wystawa będzie pokazywana cały miesiąc - zostanie również zaprezentowana na 
pikniku ekologicznym. Będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych. 

f. W wyjeździe edukacyjnym do Puszczy Białowieskiej - 2 dni. Planowany termin realizacji od 2023–
07–07 do 2023–07–09. Wyjazd do Białowieży (2 - dniowy) będzie szansą dla Strażników do 
odwiedzenia najstarszego Parku Narodowego w Polsce i jednego z najcenniejszych kompleksów 
leśnych w Europie – Puszcza Białowieska. Jest to ostatni naturalny las niżowy i królestwo 
największego europejskiego ssaka – żubra. W dużej części Białowieża położona jest na niezwykle 
rozległej polanie Puszczy Białowieskiej, tuż nad Narewką. Świadczenia: nocleg, śniadanie, 
obiadokolacja, obiad, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. 

g. W organizacji 4- krotnego sprzątania gminy. Planowany termin realizacji od 2022–08–01 do 2023–
07–31. Zaprosimy mieszkańców gminy w teren. Uczestnicy i uczestniczki indywidualnie bądź w 
małych grupach wraz z tymi, którymi na co dzień przebywają, posprzątają najbliższą okolicę. 
Czuwać na tym procesem będzie nasza młodzieżowa Straż Ekologiczna podzielona na zespoły. 
Można będzie uporządkować trasę codziennych spacerów, pobocze drogi, przy której się mieszka, 
Chcemy w ten sposób pokazać, że to nasza zbiorowa odpowiedzialność. Zawstydzimy 
zaśmiecających. Udostępnimy rękawiczki i worki na odpady w biurze Fundacji od godziny 8.00 oraz 
we wskazanych punktach. 
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§ 5 
Zasady rekrutacji uczestników 

 
1. Osoby będące grupą docelową mogą zgłosić chęć uczestnictwa w formach wsparciach, dla których 

obligatoryjne jest przeprowadzenie rekrutacji poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego i 
oświadczenie uczestnika projektu u koordynatora projektu, w biurze Fundacji Helix Farm – Adama 
Mickiewicza 10, 21-411 Wojcieszków. 

2. Formularz rekrutacyjny i oświadczenie uczestnika projektu będą dostępne w biurze projektu, na 
stronie internetowej www.helixfarm.pl/fundacja oraz na FB Fundacji. 

3. Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Zostanie 
zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych i ich asystentów. 

4. Koordynator odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu,  
w tym informowanie o projekcie i rozpoczęciu rekrutacji, weryfikację dokumentów 
zgłoszeniowych pod względem formalnym, ewidencjonowanie otrzymanych dokumentów 
poprzez sporządzenie list rekrutacyjnych, sporządzenie list podstawowych i rezerwowych.  

5. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w terminie od 15 maja 2022 r. do 31 lipca 2022 r. 
6. W przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona 

zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała do momentu zrekrutowania 
pełnej grupy.  

7. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy podpisują rodzice/opiekunowie 
prawni. 

8. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat i jego rodzic/opiekun prawny zapoznał 
się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

9. Wybór uczestników projektu: 
O zakwalifikowaniu na zajęcia zdecyduje kolejność złożenia dokumentów. 

10. Koordynator sporządzi listy podstawowe uczestników oraz listy rezerwowe. Listy 
zakwalifikowanych będą dostępne u koordynatora projektu. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy 
i ich rodzice/ opiekunowie prawni (w przypadku osób niepełnoletnich) zostaną powiadomieni o 
wynikach przez koordynatora. 

 
§ 6 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 
 

1. Uczestnik projektu ma prawo do:  
1) uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia, 
2) uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu, 
3) korzystania z materiałów i pomocy zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 
1) uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem przy 

minimum 80% obecności, 
2) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia oraz kulturalnego 

zachowania, 
3) złożenia usprawiedliwienia w przypadku nieobecności – dopuszcza się usprawiedliwione 

nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi, 
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4) udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności 
związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, 
udzielaniem wsparcia uczestnikom Projektu, zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, 
audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu oraz 
zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 
wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z NOWEFIO 2021-2030. 

5) informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia 
grantobiorcy projektu wywiązywania się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości 
projektu. 

§ 7 
Rezygnacja 

 
1. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie na listę podstawową ma prawo do rezygnacji 

z udziału w projekcie bez podania przyczyn, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie w 
miejscu prowadzenia rekrutacji najpóźniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem wsparcia. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczestnika, rezygnację składa 
rodzic/opiekun prawny. 

3. Beneficjent projektu dopuszcza tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeń losowych 
niezależnych od uczestnika rezygnację z udziału w danej formie wsparcia w trakcie ich trwania. 

4. W przypadku, gdy uczestnik nie usprawiedliwi swojej nieobecności w danej formie wsparcia, 
zrezygnował z udziału w projekcie, stracił status uczestnika projektu, itp. prowadzący daną 
formę wsparcia zobowiązany jest niezwłocznie przyjąć do udziału  
w projekcie inną osobą (z listy rekrutacyjnej). Osoba rezygnująca z udziału w projekcie składa 
pisemną rezygnację z uczestnictwa w projekcie, wraz z podaniem przyczyny  
u koordynatora projektu. 

5. Beneficjent ostateczny zostaje skreślony z listy uczestników projektu w przypadku: 
1) naruszenia swoich obowiązków wymienionych w regulaminie, 
2) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, 
3) nieusprawiedliwionej nieobecności w danej formie wsparcia przekraczających 20% 

planowanej liczby godzin do realizacji. 
 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Każda osoba biorąca udział w projekcie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu poprzez 

podpisanie formularza zgłoszeniowego, w przypadku osoby niepełnoletniej formularz 
uczestnictwa w projekcie podpisuje rodzic/opiekun prawny. 

2. Kwestie nieuregulowane rozstrzygane będą w świetle obowiązujących przepisów prawnych. 
3. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
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Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI LITERAMI i przesłanie najpóźniej do 31 lipca 2022 r. pod adres 

biura e-mail: Helixfarm925@gmail.com lub pocztą na adres Ul. Adama Mickiewicza 10, 21-411 Wojcieszków 
W przypadku pytań prosimy kontaktować się pod nr Tel. 606615863. 

 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
Niniejszym zgłaszam udział w Projekcie: 
 
Tytuł projektu Wojcieszkowska dziecięco-młodzieżowa Straż Ekologiczna  

Realizator Fundacja Helix Farm 
Zleceniodawca Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 

 
Miejsce Ul. Adama Mickiewicza 10, 21-411 Wojcieszków 

Czas trwania 15 maja 2022 r. do 31 lipca 2022 r. 
 
Potwierdzam swoje uczestnictwo w Projekcie oraz oświadczam, iż zamieszkuje gminę 
Wojcieszków: 
 
Imię i nazwisko 
 

Telefon  
 

Adres do korespondencji 
 
 

E-mail 
 

Nazwa szkoły, której jesteś uczniem 
 
 

Wiek 

 

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa  
we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu Wojcieszkowska dziecięco-
młodzieżowa Straż Ekologiczna, w pełnym wymiarze godzin, w terminie wskazanym w 
harmonogramie oraz zezwala na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

Podpis uczestnika 
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Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI LITERAMI i przesłanie najpóźniej do 31 lipca 2022 r. pod adres 

biura e-mail: Helixfarm925@gmail.com lub pocztą na adres Ul. Adama Mickiewicza 10, 21-411 Wojcieszków 
W przypadku pytań prosimy kontaktować się pod nr Tel. 606615863. 

 
 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa. Z 
administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres poczty 
elektronicznej kontakt@niw.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 601 901 225 lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Moje dane osobowe będą ̨ przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu 
„Wojcieszkowska dziecięco-młodzieżowa Straż Ekologiczna”, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań́ informacyjno- promocyjnych w ramach 
NOWEFIO 2022 

3. Moje dane osobowe zostały powierzone beneficjentowi realizującemu projekt – Fundacja 
Helix Farm, Adama Mickiewicza 10, 21-411 Wojcieszków (nazwa i adres beneficjenta) oraz 
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą ̨w realizacji projektu  

4. Moje dane osobowe mogą ̨ zostać ́ przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie NIW lub beneficjenta  

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania 
jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

6. Moje dane osobowe nie będą ̨ przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

7. Moje dane osobowe nie będą ̨poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
8. Moje dane osobowe będą ̨ przechowywane do czasu rozliczenia programu Rządowego 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oraz 
zakończenia archiwizowania dokumentacji.  

9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania.  

 
…………………………………………..    ……………………………………………… 
Miejscowość, data    Podpis uczestnika 
 
…………………………………….. 
Podpis rodzica/opiekuna  


