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Regulamin projektu edukacyjnego „Dodajemy energii ptakom na zimę”  

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem projektu jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 

ul. Suchedniowska 4; 26-010 Bodzentyn; tel. 41 311 51 06, e-mail: 

dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl; https://www.swietokrzyskipn.org.pl/ zwany dalej 

Organizatorem lub ŚPN. 

2. Fundatorem materiałów, niezbędnych do przeprowadzenia projektu „Dodajemy 

energii ptakom na zimę” jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2;  

00-496 Warszawa; tel. 22 340 17 95, e-mail: fundacja.PGE@gkpge.pl; 

https://fundacjapge.pl/ zwany dalej „Fundatorem” lub „PGE”. 

3. Projekt jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Projekt ma charakter otwarty. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

     §2 Cele projektu 

1.    Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie znajomości ptaków zimujących w Polsce; 

2.    Uwrażliwienie na piękno przyrody; 

3.    Zwrócenie uwagi na zagrożenia z jakimi borykają się ptaki zimą;  

4.     Kształtowanie właściwych postaw; 

5.     Czynny udział w ochronie rodzimej przyrody. 

 

§3 Uczestnicy projektu 

1. Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych szkół podstawowych z otuliny 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego i w dalszej kolejności innych, leżących 

na terenie województwa świętokrzyskiego. 

2. W projekcie przewidujemy udział maksymalnie 15 szkół podstawowych. Organizator 

nie przewiduje zwiększania liczby uczestników w przypadku dużego zainteresowania 

projektem. 

3. Przedział wiekowy dla uczestników projektu to 7-15 lat. 

4. W projekcie może wziąć udział dowolna ilość uczniów z danej szkoły. 

5. Szkoła biorąca udział w projekcie zobowiązana jest do wyznaczenia 

nauczyciela/opiekuna na cały czas trwania projektu. 

6. Zaliczenie w poczet uczestników projektu wymaga spełnienia warunków 

uczestnictwa opisanych w  §4. 

 

§4 Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Warunkami uczestnictwa w projekcie są: 

a) zapoznanie się z regulaminem projektu; 

b) zgłoszenie danej szkoły do udziału w projekcie poprzez poprawne wypełnienie  

i przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego w podanym przez ŚPN terminie; 

c) uczestnictwo w prelekcji. 
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§5 Przygotowanie i przebieg projektu  

1. Po zakwalifikowaniu danej szkoły w poczet uczestników projektu, zostanie w danej 

szkole przeprowadzona prelekcja online z ornitologiem na następujące tematy:  

-prawidłowe umiejscowienie karmnika; 

-szczegółowe zasady żywienia ptaków; 

-najodpowiedniejsze pory obserwacji ptaków;  

-gatunki najczęściej spotykane przy karmniku oraz ich cechy charakterystyczne.  

2. Każda zakwalifikowana do udziału w projekcie szkoła otrzyma: 

a) karmnik drewniany; 

b) karmnik automatyczny; 

c) zapas karmy dla ptaków na zimę; 

d) zestaw atlasów do rozpoznawania ptaków; 

e) dziennik obserwacji „Atlas ptaków naszego karmnika” do wypełnienia  

w trakcie trwania projektu; 

f) lornetkę do obserwacji ptaków. 

3. Na własność szkoły przejdą materiały z §5 pkt. 2 a-d, natomiast Organizator zwrotnie 

pobierze po zakończeniu projektu materiały z §5 pkt. 2 e-f. 

4. Szczegóły związane z przebiegiem projektu zawarte zostały w metodyce, stanowiącej 

załącznik nr 1 do regulaminu. 

 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Czas trwania projektu: od 14 listopada 2022 r. do 28 lutego 2023 roku. 

2. Po zakończeniu projektu Organizator zwrotnie pobierze lornetki i wypełnione 

Dzienniki obserwacji.  

3. Dzienniki obserwacji posłużą do sporządzenia posumowania projektu edukacyjnego 

„Dodajemy energii ptakom na zimę”. 

4. Podanie danych osobowych w karcie zgłoszeniowej jest dobrowolne, ale konieczne 

do zrealizowania projektu. 

 


