
 

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

W WARSZTATACH DOTYCZĄCYCH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO  

„ENERGETYCZNIE EFEKTYWNIEJSZY DOLNY ŚLĄSK” 

§1. Realizator Projektu 

Realizatorem zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, zwanego dalej 

„Projektem”, prowadzonego na terenie województwa dolnośląskiego, jest Dolnośląska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A., zwana dalej „DARR S.A.” z siedzibą w Szczawnie-Zdroju. 

§2. Podstawy i cel realizacji Projektu 

1. Zadanie publiczne pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk” jest realizowane na podstawie 

Umowy nr DG-G/12/2021 o realizacje zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy                 

z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057                 

z późn. zm.) z dnia 31.05.2021r. 

2. Głównym celem zadania publicznego jest zwiększenie świadomości oraz utworzenie sposobności 

do nabywania pożądanych umiejętności oraz zachowań na rzecz efektywności energetycznej przez 

dzieci i młodzież szkolną, a w konsekwencji popularyzowanie tych zagadnień w całej społeczności z 

terenu Dolnego Śląska.  

§3. Postanowienia ogólne 

1. Warsztaty dotyczące efektywności energetycznej to warsztaty edukacyjne, zwane dalej 

„Warsztatami”, skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 12 lat (uczniów klas IV-VI szkół 

podstawowych), zwanych dalej „Uczestnikami”.  Warsztaty nie obejmują dzieci przedszkolnych oraz 

dzieci z klas I-III oraz VII-VIII.  

2. Organem prowadzącym Warsztaty jest DARR S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, ul. Szczawieńska 2 

3. Zgłaszającym do udziału w Warsztatach może być placówka szkolna, tj. publiczna lub niepubliczna 

szkoła podstawowa z terenu Województwa Dolnośląskiego, posiadająca wpis do ewidencji 

prowadzonej przez jst, zwana dalej „Szkołą”. 

4. Warsztaty są prowadzone w siedzibie zgłaszającej się Szkoły, a terminy ich realizacji są ustalane 

indywidualnie. W przypadku wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych DARR S.A. przewiduje 

organizację warsztatów w formie on-line.  

5. Ideą Warsztatów jest przybliżenie tematu efektywności energetycznej osobom młodym, które nie 

miały dotąd styczności ze wskazanym tematem. 

6. Liczba Warsztatów jest ograniczona do 20. 

7. Uczestnictwo w Warsztatach jest bezpłatne. 

8. Uczestnictwo w Warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego 

Regulaminu. 

§4. Zasady zgłoszeń i uczestnictwa 

1. Zapisy na Warsztaty odbywają za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór formularza zgłoszeniowego jest dostępny na 
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witrynie internetowej DARR S.A., tj. https://www.darr.pl/projekty-realizowane/ w zakładce 

Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk.  

2. Skan formularza zgłoszeniowego, wypełnionego oraz podpisanego przez osobę upoważnioną 

należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w jego treści.  

3. Termin naboru na Warsztaty trwa od 6 do 17 września 2021r. 

4. Przesłany przez Szkołę formularz zgłoszeniowy jest sprawdzany przez pracowników DARR S.A. pod 

względem spełnienia przez Szkołę następujących kryteriów: 

a) Kryteria dostępu: 

- przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie naboru, 

- posiadanie statusu publicznej/niepublicznej szkoły podstawowej, 

- posiadanie siedziby na terenie woj. dolnośląskiego, 

- zgłoszenie na Warsztaty jednej klasy z zakresu klas IV-VI. 

b) Kryteria premiujące: 

- posiadanie siedziby na terenie gminy wiejskiej lub miejskiej do 20 tys. mieszkańców (+1 pkt.), 

- brak realizacji przez Szkołę kampanii ekologicznej w ciągu ostatnich 5 lat (+1 pkt.). 

5. Szkoły, które spełniły kryteria dostępu oraz ew. kryteria premiujące, są umieszczane na Liście 

Uczestników Warsztatów, której ogłoszenie nastąpi najpóźniej do 24 września 2021r. W przypadku 

otrzymania przez Szkoły jednakowej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszenia określona datą i 

godziną przesłania formularza zgłoszeniowego. 

6. W przypadku anulowania zgłoszenia przez zakwalifikowaną na ww. liście Szkołę, prawo 

uczestnictwa otrzymuje Szkoła, która była następna w kolejności na ww. liście.  

§5. Organizacja Warsztatów 

1. Warsztaty odbywają się podczas trwania roku szkolnego 2021/2022 od września do listopada 

2021r. Czas trwania warsztatów nie przekracza 45 min, tj. jednej jednostki lekcyjnej. Warsztaty są 

przeprowadzane podczas trwania zajęć lekcyjnych, podczas wybranej przez Szkołę lekcji, zgodnej z 

planem lekcji zgłoszonej klasy. 

2. W ramach Warsztatów prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. 

3. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników DARR S.A. oraz partnerów z nią 

współpracujących.  

4. Maksymalna liczba Uczestników to 30 uczniów. DARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dzieci 

pozostawione bez opieki. Za dzieci odpowiedzialny jest opiekun/nauczyciel prowadzący lekcję, 

podczas której jest realizowany Warsztat. 

5. Pracownicy oraz partnerzy DARR S.A. mają prawo do dokumentowania Warsztatów i wykonywanie 

fotografii oraz nagrywanie krótkich filmików na potrzeby dokumentacji Projektu, sprawozdań z 

działalności DARR S.A., w tym relacji na Facebooku i witrynie internetowej DARR S.A.. 

6. Przedstawiciel Szkoły, zapisując Uczestników na warsztaty wyraża zgodę na wykonywanie wyżej 

opisanej dokumentacji. 

7. W szczególnych przypadkach (np. jeśli rodzice nie wyrazili zgody na dokumentację) opiekun grupy 

jest zobowiązany zgłosić ten fakt pracownikowi DARR S.A. 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy  

https://www.darr.pl/projekty-realizowane/

