Podmienky náboru a účasti
na cestovných dielňach školiacich lídrov v rámci mikroprojektu:
„Ochrana a vývoj prírodných a krajinných hodnôt pohraničia“
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Podmienky určujú pravidlá náboru a účasti na dielňach školiacich lídrov realizovaných v
rámci mikroprojektu „Ochrana a vývoj prírodných a krajinných hodnôt pohraničia“.
2. Mikroprojekt je realizovaný:
a) Mestskou obcou Przeworsk(Poľsko) – Vedúci partner projektu,
b) Agenciou pre regionálny rozvoj v Svidníku (Slovensko) – Partner projektu.
3. Mikroprojekt je realizovaný na území Poľskej republiky (Przeworsk) a na území
Slovenskej republiky (Svidník) v lehote odo dňa 1. augusta 2018 k dňu 30. júna 2019.
4. Podmienky sú dostupné v Projektovej kancelárii, Na Mestskom úrade Przeworska, ul.
Jagiellońska 10, miestnosť 219 a na webovej stránke Mestského úradu Przeworska aj v
záložke Interreg Poľsko-Slovensko „Ochrana a vývoj prírodných a krajinných hodnôt
pohraničia“ www.przeworsk.um.gov.pl/interreg a na webovej stránke Partnera
mikroprojektu www.rrasvidnik.sk/index.htm
5. Podmienky budú dostupné v Projektovej kancelárii, Na Mestskom úrade Przeworska, ul.
Jagiellońska 10, miestnosť 220 a na webovej stránke Mestského úradu Przeworska aj v
záložke Interreg Poľsko-Slovensko „Ochrana a vývoj prírodných a krajinných hodnôt
pohraničia“ a na webovej stránke Partnera mikroprojektu www.rrasvidnik.sk/index.htm
6. Mikroprojekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 2020.
7. Dielne školiace lídrov budú realizované podľa pravidiel nestrannosti, verejnosti,
prehľadnosti, pravidiel rovných príležitosti, vrátane rodovej rovnosti ako aj ostatných
spoločenských politík a pravidiel.
§2
Slovník pojmov
1. Použité v týchto Podmienkach pojmy znamenajú:
a. Mikroprojekt – projekt s názvom „Ochrana a vývoj prírodných a krajinných hodnôt
pohraničia“. realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PoľskoSlovensko 2014-2020.
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b. Podmienky - podmienky náboru a účasti na cestovných dielňach školiacich lídrov v rámci
mikroprojektu v rámci mikroprojektu „Ochrana a vývoj prírodných a krajinných hodnôt
pohraničia“.
c. Dielne – cestovné dielne vedené na území poľsko-slovenského pohraničia.
d. Organizátor - organizátor dielni v prírodnej izbe, Mestská obec Przeworsk.
e. Formulár prihlášky - formulár prihlášky účastsi na cestovných dielňach v rámci
mikroprojektu „Ochrana a vývoj prírodných a krajinných hodnôt pohraničia“.
f. Koordinátor projektu - osoba, ktorá prijíma záväzné rozhodnutia v rozsahu realizácie
projektu.
g. Líder - plnoletá osoba, ktorá po účasti na dielňach bude mohla samostatne viesť triedy
zároveň v Prírodnej izbe (alebo využívajúc vybavenie izby), ako aj vonku - animujúc
skupinové hry s prírodnou tematikou ako aj učiac v teréne rozoznávania druhov rastlín a
zvolených skupín rastlinstva.
§3
Organizácia dielni školiacich lídrov v rámci mikroprojektu
1. Cieľom dielni je zaškoliť 14 účastníkov (spolu z Poľska aj zo Slovenska) na lídrov, ktorí
budú organizovať a viesť triedy zároveň v prírodnej izbe lokalizovanej v Przeworsku, ako
aj vonku - animujúc skupinové hry s prírodnou tematikou ako aj učiac v teréne
rozoznávania druhov rastlín a zvolených skupín rastlinstva. Prvky prírodnej izby budú
využívaní aj Partnerom projektu.
2. Dôsledkom cieľu týchto dielni bude zaškolenie účastníkov z Poľska a Slovenska dvomi
odborníkmi prírodovedcami z oblasti fauny a flóry, ktorí sprevádzajú prírodne
biorôznorodými miestami.
3. Účastníci dielni vytvoria zaujímavé konspekty prírodovedeckých tried, naučia sa ako
zaujímavým a inovatívnym spôsobom viesť prírodné triedy v teréne.
4. Konspekty pre triedy a najviac zaujímavé nápady na školenia sú umiestnené na webových
stránkach projektu www.przyrodapogranicza.pl
5. Detailný program dielni bude dohodnutý a sprístupnený účastníkom po vykonaní náboru a
analýzy potenciálu miest pre návštevu.
6. Účasť na dielňach pre účastníkov je bezplatná. Organizátor znáša všetky náklady spojené
s účasťou aj vykonaním dielni.
7. Organizátor zaistí všetkým účastníkom dielni nevyhnutné vybavene pre vykonanie
terénnych dielni: kancelárske materiály, sprievodce, kľúče na značenie rastlín a zvierat
ako aj dopravu, ubytovanie, stravovanie, ubezpečenie, vstupenky, prenájom miestnosti.
Účastníkom zo Slovenska zabezpečí Organizátor preklad a tlmočenie do slovenčiny.

§4
Kritéria pre nábor a účasť
Účastníkom dielni môže byť každá osoba:
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1. pobývajúca na území poľsko-slovenského pohraničia, ktoré pokrýva projekt, bez ohľadu
na pohlavie, vek, zdravotné postihnutie, etnický pôvod, farbu pleti, náboženstvo,
svetonázor, sexuálnu orientáciu, materiálnu situáciu,
2. ktorá sa zaviazuje dodržiavať Podmienky, aktívne zúčastňovať sa dielni, udržiavať
kontakt s Koordinátorom projektu, vyjadriť súhlas so spracovaním osobných údajov a
zverejňovať imidž na účely propagácie a realizácie projektu, okamžite informovať
Koordinátora projektu o prekážkach, ktoré znemožňujú účasť na terénnych dielňach.
§5
Priebeh náboru na dielne
1. Dielne sa budú konať v dňoch 15-16 júna 2019 v oblasti poľsko-slovenského pohraničia
spolu s výletom po bohatom prírodne teréne aj kvetových lúkach v Poľsku.
2. Nábor k účasti na dielňach školiacich lídrov v rámci mikroprojektu v rámci mikroprojektu
„Ochrana a vývoj prírodných a krajinných hodnôt pohraničia“ trvá k dňu 31.mája 2019, s
výhradou ods. 3.
3. V prípade nepostačujúceho množstva účastníkov, môže byť lehota uvedená v ods. 2
predlžená.
4. Účastníci dielni sú povinní podať alebo odoslať prostredníctvom pošty/kuriéra vyplnený
formulár prihlášky na adresu: Mestský úrad Przeworsk, 37-200 Przeworsk, ul.
Jagiellońska 10 s dopiskom:
„Dielne v teréne - príroda pohraničia“.
5. Existuje možnosť odoslať formulár prihlášky v elektronickej forme (podpísaný sken) na emailovú adresu: przyroda@przeworsk.um.gov.pl
6. V prípade formulára prihlášky odoslaného prostredníctvom pošty/kuriéra, podľa dátumu
prevzatia Organizátorom.
7. V prípade formálnych chýb vo Formulári prihlášky existuje možnosť ich
doplnenia/opravy v priebehu 3 dní od obdržania účastníkom informácií o chybách.
8. O voľbe účastníkov bude rozhodovať postupnosť prihlášok meraná dátumom podania
Formulára prihlášky.
9. O prijatí na dielne budú účastníci informovaní telefonicky alebo prostredníctvom
elektronickej pošty.
10. Spolu s informáciou uvedeneou v ods. 9, Organizátor oznámi účastníkom harmonogram
dielni.
11. V prípade veľkého počtu prihlášok, budú vytvorené rezervné zoznamy. Možnosť zapojiť
ich do tried z mikroprojektu sa vyskytne v situácii vzdania sa iného prijatého účastníka
mikroprojektu. Účastní z rezervného zoznamu budú informovaní o možnosti zapojiť sa do
dielni v mikroprojekte telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
12. Prihlášky účastníkov vykonané po lehote určenej v § 5 ods. 2 Podmienok budú
umiestnené na rezervnom zozname.
§6
Záverečné ustanovenia
3

1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť ustanovenia Podmienok.
2. V prípade zavedenie zmien, primeraná informácia spolu s aktuálnymi Podmienkami bude
dostupná v Projektovej kancelárii, Na Mestskom úrade Przeworska, ul. Jagiellońska 10,
miestnosť 219 a na webovej stránke Mestského úradu Przeworska aj v záložke Interreg
Poľsko-Slovensko „Ochrana a vývoj prírodných a krajinných hodnôt pohraničia“
www.przeworsk.um.gov.pl/interreg a na webovej stránke Partnera mikroprojektu
www.rrasvidnik.sk/index.htm
3. Vo veciach, ktoré neupravujú Podmienky a týkajúcich sa organizácie dielni rozhodne
koordinátor projektu.
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