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Definicje: 

Organizatorzy 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego 
ul. Bażyńskiego 1a 
80-952 Gdańsk 

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa 
Skóry Instytutu Oceanografii 
Uniwersytetu 
Gdańskiego 
ul. Morska 2 
80-154 Hel 

 

Partnerzy 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku 

Uniwersytet Metropolitalny w Oslo 

Stowarzyszenie Grønlands flytende bybondelag w Oslo 
 

Miejsce realizacji warsztatów 
Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego 
ul. Morska 2 
80-154 Hel 
 

Warsztaty – 2-dniowe warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat pn. „Bałtyk 

bez barier” 
 

Zgłaszający – to nauczyciel lub edukator, który wypełnia formularz zgłoszeniowy  

w celu zapisania siebie oraz swoich uczniów na Warsztaty. 
 

Uczestnicy – to uczniowie (w wieku od 10 do 19 lat) oraz ich nauczyciele lub 

edukatorzy, którzy po przesłaniu do Organizatora swojego formularza 
zgłoszeniowego, podlegają procesowi rekrutacji, zostali przyjęci na Warsztaty, 

zaakceptowali Zasady uczestnictwa w warsztatach, potwierdzili uczestnictwo w 

Warsztatach i zostali wpisani na listę uczestników Warsztatów. 
 

Nauczyciel – to nauczyciel przedmiotów/modułów przyrodniczych, uczący: 

- w szkole podstawowej uczniów klas 5-8 lub  

- w szkole ponadpodstawowej lub  

- dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną (stopień lekki) i/lub 

słabowidzące, w wieku 10-19 lat. 
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Edukator – to edukator lub animator, pracujący w edukacji pozaformalnej w zakresie 

przyrody i ekologii, pracujący z dziećmi i młodzieżą:  

- w wieku szkoły podstawowej (5-8 klasy),  

- w wieku szkoły ponadpodstawowej (do 19 lat),  

- z niepełnosprawnością intelektualną (stopień lekki) i/lub słabowidzącą, w wieku 10-

19 lat.  

 

Ogólne informacje o finansowaniu warsztatów 

1. Uczestniczenie w 2-dniowych warsztatach dla dzieci i młodzieży „Bałtyk bez barier” 

(dalej zwanych Warsztatami) w ramach realizacji projektu pn. „Bałtyk bez barier – 

zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod 

aktywizujących” finansowane jest w ramach funduszy EOG oraz ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

2. Uczestnictwo w Warsztatach jest bezpłatne. 

3. Organizator w ramach Warsztatów nieodpłatnie zapewnia materiały edukacyjne z 

dostosowaniami do niepełnosprawności uczniów, certyfikat ukończenia warsztatów 

oraz całodzienne wyżywienie zgodnie z programem Warsztatów. 
4. Organizator w ramach Warsztatów nieodpłatnie zapewnia dwa noclegi  

w hotelu/ośrodku położonym w niewielkiej odległości od miejsca warsztatów, dobrze 

skomunikowanym tym, którzy chęć skorzystania z noclegów wyrażą i zawrą w 

formularzu zgłoszeniowym. Możliwy jest dodatkowy trzeci nocleg w uzasadnionych 

przypadkach.  

5. Organizator nie zapewnia specjalistycznego sprzętu optycznego dla uczniów 

słabowidzących. Prosimy nauczycieli/edukatorów o wzięcie na warsztaty 

niezbędnego sprzętu specjalistycznego dla każdego słabowidzącego ucznia, 

który tego sprzętu używa na co dzień. 

6. Organizator dopuszcza możliwość refundacji kosztów podróży związanych 
z uczestniczeniem w Warsztatach pod warunkiem udokumentowania poniesionych 

kosztów. Szczegółowe warunki określono w sekcji Refundacja kosztów podróży 

poniżej.   

 

  



 
f 
f 

„Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod 
aktywizujących” korzysta z dofinansowania o wartości 215 807 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu 
i Norwegii w ramach Funduszy EOG.“ 
„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.“ 

 

Terminy i przyjmowanie zgłoszeń 
 

Warsztaty Termin warsztatów Termin 
przyjmowania 

zgłoszeń 
Warsztaty dla dzieci/młodzieży 
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
lekkim (10-19 lat) 

Termin I:   26 – 27 maja 2022 r. od 04 do 18 maja 2022 
godz. 12.00 

Termin II:   15 – 16 września 2022 r. 
od 04 do 31 maja 2022 

Warsztaty – poziom szkoły 
podstawowej - dla 
dzieci/młodzieży w wieku 10 -
14 lat, w tym dzieci/młodzieży 
słabowidzących 

Termin I:   6 – 7 czerwca 2022 r. 
od 04 do 23 maja 2022 

Termin II:   19 – 20 września 2022 r. 
od 04 do 31 maja 2022 

Warsztaty – poziom szkoły 
ponadpodstawowej - dla 
młodzieży w wieku 15 – 19 lat, 
w tym młodzieży słabowidzącej 

Termin I:   9 – 10 czerwca 2022 r. 
od 04 do 23 maja 2022 

Termin II:   26 – 29 września 2022 r. 
od 04 do 31 maja 2022 

 

Cel warsztatów 

1. Zaznajomienie Uczestników z opracowanym w ramach projektu „Bałtyk bez barier” 

programem edukacyjnym z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego. 

2. Umożliwienie Uczestnikom Kursu nabycia teoretycznej i praktycznej wiedzy 

o biologii, ekologii i ochronie Morza Bałtyckiego. 

3. Umożliwienie Uczestnikom Kursu przetestowania i oceny materiałów i narzędzi 

edukacyjnych, które zostały stworzone przez grupę Ekspertów. 

 

Zasady naboru uczestników 
1. Są dwa terminy przyjmowania zgłoszeń na każdy rodzaj warsztatów – patrz punkt 

Terminy i przyjmowanie zgłoszeń powyżej.  
2. Uczestnikami warsztatów mogą być uczniowie oraz nauczyciele/edukatorzy w roli 

opiekunów uczniów, zgodnie z podanymi w niniejszych zasadach uczestnictwa 

definicjami, z województw nadmorskich: woj. zachodniopomorskiego, 

pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Z jednej Szkoły/Placówki w warsztatach 

może wziąć udział minimalnie 2 uczniów + 1 nauczyciel/edukator a maksymalnie 4 

uczniów + 1 nauczyciel/edukator.  

3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Warsztatach jest informacja ze 

Szkoły/Placówki potwierdzająca zgłoszenie grupki uczniów  

z nauczycielem/edukatorem do udziału w warsztatach – weryfikacja nastąpi 

na etapie otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach. 

5. Liczba miejsc w Warsztatach jest ograniczona. 
6. Zgłaszający uzupełnia i wysyła zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy  

online. 
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7. O przyjęciu na Warsztaty w danym terminie decyduje: KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

8. Organizator zastrzega określoną pulę miejsc dla osób z obszarów wiejskich  

i małych miejscowości. 

9. Decyzja o przyjęciu Zgłaszającego na Warsztaty podejmowana jest przez 

Organizatora. 
10. Informacja o przyjęciu na Warsztaty przesyłana jest na adres poczty elektronicznej 
Zgłaszającego w ciągu trzech dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin 

nadsyłania zgłoszeń.   

11. Zgłaszający, po otrzymaniu od Organizatora informacji o przyjęciu na Warsztaty 

jest zobowiązany do potwierdzenia mailem zwrotnym swojego uczestnictwa w ciągu 

dwóch dni od dnia otrzymania informacji o przyjęciu na Warsztaty. Brak potwierdzenia 

we wskazanym terminie będzie równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników 

Warsztatów. 
12. W momencie wyczerpania liczby miejsc na Warsztaty w danym terminie tworzona 

jest Lista rezerwowa w oparciu o kryterium opisane w pkt. 9. W razie rezygnacji  

z Warsztatów któregoś z Uczestników (uczniowie + nauczyciel/edukator), Zgłaszający 

znajdujący się na pierwszym miejscu listy rezerwowej jest powiadamiany pocztą 

elektroniczną i telefonicznie o możliwości uczestniczenia w Warsztatach. W razie nie 
wyrażenia chęci uczestniczenia w Warsztatach przez Zgłaszającego, informowana jest 

następna osoba w kolejności z listy rezerwowej. Procedura jest powtarzana do 

momentu zapełnienia liczby zwolnionych miejsc. 
13. Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w każdym z dwóch dni Warsztatów  

w pełnym wymiarze godzinowym zaplanowanym w programie Warsztatów, aby móc 

uzyskać potwierdzenie odbycia Warsztatów. 
14. Certyfikat odbycia Warsztatów zostanie przekazany Uczestnikom po zakończeniu 

Warsztatów. 

 

Rezygnacja z udziału w warsztatach 
1. Uczestnik chcący zrezygnować z Warsztatów zobowiązany jest poinformować 

Organizatora Warsztatów w terminie przynajmniej 5 dni kalendarzowych przed 

terminem Warsztatów, na który był zgłoszony. 
Ewentualne poniesione koszty przez takiego Uczestnika w związku z planowanymi 
warsztatami w takim przypadku nie będą refundowane.  

2. Brak możliwości uczestniczenia Uczestnika w Warsztatach z przyczyn losowych 

wymaga poinformowania Organizatora Warsztatów w terminie jak najszybszym od 

momentu powstania braku możliwości uczestniczenia w Warsztatach, który musi 

zostać uzasadniony. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione 

przez takiego Uczestnika w związku z planowanymi Warsztatami, koszty te nie będą 

refundowane przez Organizatora Warsztatów. 
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Przebieg warsztatów 
1. Program warsztatów do momentu rozpoczęcia Warsztatów może ulec 

modyfikacjom. 
2. Obowiązkowe wyposażenie Uczestnika (nabywane we własnym zakresie) stanowią 
przybory do pisania, notatnik. W ramach Warsztatów przewidziane są zajęcia 

terenowe, w związku z tym Uczestnik powinien zabrać odpowiednią odzież (kurtka 
przeciwdeszczowa, obuwie terenowe). 

 

Obowiązki uczestnika 
1. Uczestnik jest zobowiązany do regularnego i punktualnego uczestnictwa  

w zajęciach. 

2. Uczestnik Warsztatów jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego 

szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 14 dni od ich 

wyrządzenia. 
3. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wynikającą z zagrożenia 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Uczestnicy zobowiązani są do zachowania zasad 

aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego. 

 

Obowiązki nauczyciela/edukatora 

Nauczyciel/edukator zobowiązany jest do sprawowania opieki nad swoimi 

uczniami/Uczestnikami biorącymi udział w Warsztatach w czasie podróży  

do i z miejsca odbywania się Warsztatów, w czasie zajęć odbywających się w ramach 

Warsztatów oraz w czasie wolnym po zajęciach Warsztatów.  

 

Obowiązki organizatora 
1. Organizator jest zobowiązany do: 

• dołożenia najwyższej staranności w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu 

Warsztatów oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, 

• zapewnienia Uczestnikowi warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy w trakcie trwania Warsztatów. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu 

Warsztatów w trakcie i po jego zakończeniu. 

 

Warunki otrzymania certyfikatu 
Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestniczenie w Warsztatach w pełnym 

wymiarze godzinowym. 

 

Refundacja kosztów podróży 
1. Uczestnikowi Warsztatów przysługuje zwrot kosztów dojazdu na Warsztaty, na 

trasie od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji Warsztatów. Kwota zwrotu 



 
f 
f 

„Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod 
aktywizujących” korzysta z dofinansowania o wartości 215 807 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu 
i Norwegii w ramach Funduszy EOG.“ 
„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.“ 

 

obejmuje koszty dojazdu do miejsca realizacji Warsztatów i z powrotem i może 

wynosić brutto na jednego Uczestnika: 

- refundacja do kwoty 20 EUR - gdy odległość w jedną stronę od miejsca zamieszkania 

do miejsca kursu w linii prostej wynosi od 10 km do 99 km; 

- refundacja do kwoty 180 EUR - gdy odległość w jedną stronę od miejsca 

zamieszkania do miejsca kursu w linii prostej wynosi od 100 km do  499 km.  

Odległość jest obliczana na podstawie kalkulatora odległości Komisji Europejskiej:  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator  

2. Uczestnik jest zobowiązany do wyboru najtańszej opcji przejazdu (bilety II klasy lub 

klasy ekonomicznej w środkach komunikacji publicznej, takich jak: samolot, pociąg, 

autobus), umożliwiającej udział w Warsztatach w podanych przez Organizatora dniach 

i godzinach. 
3. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia 

kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji Warsztatów  

i z powrotem.  
4. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje jedynie Uczestnikowi przyjętemu na Warsztaty 

przez Organizatora. 
5. Dopuszcza się rozliczenie kosztów podróży na podstawie biletów elektronicznych. 
6. W przypadku braku możliwości skorzystania z publicznego środka transportu lub 

gdy przejazd środkami komunikacji publicznej jest utrudniony, istnieje możliwość 

rozliczenia dojazdów Uczestnika na Warsztaty z wykorzystaniem własnego środka 

transportu - samochodu lub transportu zorganizowanego przez Szkołę/Placówkę 

Uczestnika z zachowaniem zasady racjonalności i efektywności gospodarowania 

finansami. Fakt skorzystania z transportu zorganizowanego przez 

Szkołę/Placówkę Uczestnika musi być zgłoszony Organizatorowi w celu 

uzyskania zgody Organizatora na podróż transportem zorganizowanym. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie niniejszego 

transportu zorganizowanego.   

7. Zwrot kosztów podróży z wykorzystaniem własnego środka transportu 

(samochodu), o którym mowa w pkt. 6 następuje po przemnożeniu ilości kilometrów 

od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji Warsztatów oraz drogi powrotnej,  

w najkrótszej możliwej drodze, i stawek według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania 

zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 

i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 

ze zm.). Kwota zwrotu kosztów podróży z wykorzystaniem własnego środka transportu 

nie może być wyższa niż określona w pkt. 1. W przypadku podróży transportem 

zorganizowanym przez Szkołę/Placówkę Uczestnika podstawą refundacji 

poniesionych kosztów jest poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu 

księgowego (faktury, rachunku) wystawionego przez przewoźnika wraz z dekretem 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
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księgowym. Kwota zwrotu kosztów podróży transportem zorganizowanym uwzględnia 

limity określone w pkt. 1.    

8. W przypadku gdy jednym samochodem jedzie więcej Uczestników, to koszt 

przejazdu zwracany jest właścicielowi pojazdu (lub osobie, która posiada umowę 

użyczenia samochodu) natomiast pasażerowie składają oświadczenie  

wg ustalonego przez Organizatora wzoru. Koszt liczony jest podobnie jak w pkt. 7 

Regulaminu. 
9. Rozliczenie kosztów podróży odbywa się na podstawie wniosku o rozliczenie 
poniesionych kosztów oraz dostarczonych biletów i/lub faktur, wystawionych przez 
przewoźników świadczących usługi w zakresie komunikacji publicznej i/lub 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu księgowego (faktury, 

rachunku) wystawionego przez przewoźnika świadczącego usługę transportu 

zorganizowanego przez Szkołę/Placówkę Uczestnika wraz z dekretem księgowym.  

Jeśli na biletach nie widać ceny należy załączyć rachunek lub fakturę wystawioną  

na pasażera. Wniosek o refundację kosztów podróży poniesionych wyłącznie 

przez nauczyciela/edukatora składa nauczyciel/edukator, który poniósł koszty. 

Wniosek o refundację kosztów podróży ucznia może złożyć zarówno 

nauczyciel/edukator lub rodzic/opiekun prawny ucznia.  
10. Komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia kosztów podróży, o którym 

mowa należy złożyć/przesłać w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia  

zakończenia Warsztatów (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 
ul. Bażyńskiego 1a 
80-952 Gdańsk 
z dopiskiem „Warsztaty Bałtyk bez barier”. Po tym terminie Organizator może 

odmówić zwrotu kosztów. 
11. Złożenie niekompletnych dokumentów finansowych, lub złożenie ich w terminie 
uniemożliwiającym prawidłowe rozliczenie, powoduje, że ich koszt nie będzie 
refundowany. 

12. Zwrot kosztów podróży będzie realizowany poprzez przelew bankowy na konto 

Uczestnika, po akceptacji przez Organizatora przedłożonych dokumentów. 
13. Zwrotowi nie podlegają koszty przejazdu taksówką oraz koszty dodatkowych 

noclegów, niezgłoszonych i niezaakceptowanych przez Organizatora. 

 

RODO 
Udział w naborze wiąże się z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (załącznik nr 3 do Regulaminu) 



 
f 
f 

„Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod 
aktywizujących” korzysta z dofinansowania o wartości 215 807 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu 
i Norwegii w ramach Funduszy EOG.“ 
„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.“ 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Podczas Warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz 

filmować ich przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora.  

Uczestnictwo w Warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, 

nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku 

uczestnika utrwalonego na zdjęciach/nagraniach wykonanych podczas Warsztatów 

bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, 

promocyjnych i reklamowych działalności Organizatora i Partnerów. Powyższa zgoda 

jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas 

Warsztatów  mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na 

stronach internetowych Organizatora i Partnerów oraz serwisach otwartych, 

zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania i/lub zakończenia /zawieszenia naboru 

na każdym jego etapie bez podania przyczyny jak również wydłużenia terminu naboru jeśli 

do upływu terminu nadsyłania zgłoszeń nie wpłynie adekwatna liczba zgłoszeń.  

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad uczestnictwa w warsztatach w tym 

terminów Warsztatów na każdym etapie naboru. Informacja o zmianie Zasad uczestnictwa 

zostanie opublikowana na stronie Projektu. 

3. Zasady uczestnictwa obowiązują od dnia 04.05.2022 r., aktualizacja Zasad od dnia 

16.05.2022 r. 

4. Osobami udzielającymi informacji na temat naboru i zwrotu kosztów przejazdu są: 

• Joanna Jaszczołt, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, e-mail: 

joanna.jaszczolt@ug.edu.pl ,tel. 58 523 33 63 lub 58 523 33 69, 

• Kamila Szmidt, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, e-mail: 

kamila.szmidt@ug.edu.pl , tel. 58 523 33 63 lub 58 523 33 68. 

Adres e-mail projektu: baltykbezbarier@ug.edu.pl  
5. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany określonych powyżej zasad 

uczestnictwa w Warsztatach w przypadku konieczności dostosowania ich do 

wytycznych związanych z realizacją Projektu, o którym mowa w Ogólne informacje  

o finansowaniu warsztatów lub w razie zmiany przepisów prawa. 
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