Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w ramach
„Szkoły ornitologa”
§1
Informacje o szkoleniu
1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach
projektu „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich” współfinansowanych przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Organizatorem szkoleń jest Fundacja Wspierania Inicjatyw ekologicznych z siedzibą w Krakowie przy ul.
Czystej 17/4, kod pocztowy: 31-121, tel. 12 6315731, zwana dalej Organizatorem szkoleń.
3. Szkolenia realizowane są na terenie powiatów: cieszyńskiego, żywieckiego, tatrzańskiego, nowotarskiego,
Nowego Sącza, nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, myślenickiego, suskiego, wadowickiego.
4. Tematyka szkoleń ogłaszana będzie kolejno po ogłoszeniu terminów i miejsca ich przeprowadzenia.
Tematyka obejmować będzie między innymi wiedzę nt. metod badań i ochrony ptaków w Karpatach
Zachodnich, Natury 2000, metod i sposobów wywieszania sztucznych miejsc lęgowych, metod identyfikacji
ptaków w terenie, obrączkowania, chwytania i znakowania ptaków.

§2
Warunki uczestnictwa w szkoleniu
1. Szkolenia skierowane są do osób zainteresowanych ochroną przyrody w Karpatach Zachodnich, miłośników
przyrody, przyrodników.
2. Liczba miejsc w szkoleniu jest limitowana.
3. Organizator szkoleń, zastrzega sobie prawo wyboru uczestników szkolenia.
4. Uczestnik może uczestniczyć w każdym z proponowanych szkoleń w ramach „Szkoły ornitologa”.
5. Informacje na temat przewidywanych terminów będą pojawiać się cyklicznie na stronie internetowej
projektu: www.ptakikarpat.eco.pl
6. Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 603047064 lub mailowo: mikromek@gmail.com

§3
Prawa i obowiązki uczestników szkoleń
1. Uczestnik szkoleń ma prawo do:
a) Bezpłatnego udziału w projekcie zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz po złożeniu
pisemnego oświadczenia do płatnego udziału w obozach, tj. opłaty własnej za ewentualne wyżywienie i
noclegi.
b) Zgłaszania uwag dotyczących szkolenia, warunków zakwaterowania, wyżywienia i innych spraw
organizacyjnych bezpośrednio organizatorowi szkolenia.
c) Otrzymania materiałów szkoleniowych.
e) Otrzymania certyfikatu zakończenia szkolenia/szkoleń w ramach „Szkoły ornitologa”, przy czym
założono certyfikat dwustopniowy tzn:
- Certyfikat I stopnia otrzymuje osoba, która odbędzie 1 szkolenie,
- Certyfikat II stopnia otrzymuje osoba, która odbędzie więcej niż 1 szkolenie.
2. Uczestnik jest zobowiązany do
a) Zapoznania się i przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.
b) Uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego w każdym dniu szkolenia własnoręcznym podpisem na
liście obecności, który jest również potwierdzeniem zapoznania się z treścią tego regulaminu.
c) Punktualnego stawiania się na zajęcia oraz właściwego zachowania.
d) Informowania organizatora o możliwej nieobecności na szkoleniu najpóźniej 5 dni przed planowanym
terminem zajęć.
§4

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzin i terminów szkoleń z wyprzedzeniem
umożliwiającym poinformowanie Uczestnika (na 5 dni kalendarzowe przed datą planowanego szkolenia).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje organizator.

Regulamin uczestnictwa w obozach w ramach
„Szkoły ochrony cennych gatunków ptaków Natury 2000”
§1
Informacje o obozach
1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w obozach organizowanych w ramach
projektu „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich” współfinansowanych przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Organizatorem obozów jest Fundacja Wspierania Inicjatyw ekologicznych z siedzibą w Krakowie przy ul.
Czystej 17/4, kod pocztowy: 31-121, tel. 12 6315731, zwana dalej Organizatorem.
3. Obozy realizowane są na terenie powiatów: cieszyńskiego, żywieckiego, tatrzańskiego, nowotarskiego,
Nowego Sącza, nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, myślenickiego, suskiego, wadowickiego.
4. Tematyka obozów ogłaszana będzie kolejno po ogłoszeniu terminów i miejsca ich przeprowadzenia.
Tematyka obejmować będzie między innymi wiedzę nt. metod badań i ochrony ptaków w Karpatach
Zachodnich, Natury 2000, metod i sposobów wywieszania sztucznych miejsc lęgowych, metod identyfikacji
ptaków w terenie, obrączkowania, chwytania i znakowania ptaków.
§2
Warunki uczestnictwa w obozach
1. Obozy skierowane są do osób zainteresowanych ochroną przyrody w Karpatach Zachodnich, miłośników
przyrody, przyrodników.
2. Liczba miejsc na obozie jest limitowana.
3. Organizator obozów, zastrzega sobie prawo wyboru jego uczestników.
4. Uczestnik może uczestniczyć w każdym z proponowanych obozów w ramach „Szkoły ochrony cennych
gatunków ptaków Natury 2000”
5. Informacje na temat przewidywanych terminów będą pojawiać się cyklicznie na stronie internetowej
projektu: www.ptakikarpat.eco.pl
6. Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 603047064 lub mailowo: mikromek@gmail.com
§3
Prawa i obowiązki uczestników obozów
1. Uczestnik obozu ma prawo do:
a) Bezpłatnego udziału w projekcie zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz po złożeniu pisemnego
oświadczenia do płatnego udziału w obozach, tj. opłaty własnej za ewentualne wyżywienie i noclegi.
b) Zgłaszania uwag dotyczących obozu, warunków zakwaterowania, wyżywienia i innych spraw organizacyjnych
bezpośrednio organizatorowi obozu.
c) Otrzymania materiałów szkoleniowych.
e) Otrzymania certyfikatu zakończenia „Szkoły ochrony cennych gatunków ptaków Natury 2000”, przy czym
założono certyfikat dwustopniowy tzn:
- Certyfikat I stopnia otrzymuje osoba, która zakończyła 1 obóz,
- Certyfikat II stopnia otrzymuje osoba, która zakończyła więcej niż 1 obóz.
2.Uczestnik jest zobowiązany do:
a) Zapoznania się i przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.
b) Uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego w każdym dniu obozu własnoręcznym podpisem na liście
obecności, który jest również potwierdzeniem zapoznania się z treścią tego regulaminu.
c) Punktualnego stawiania się na zajęcia oraz właściwego zachowania.

d) Informowania organizatora o możliwej nieobecności na obozie najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem
zajęć
§4
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzin i terminów obozów z wyprzedzeniem
umożliwiającym poinformowanie Uczestnika (na 5 dni kalendarzowych przed datą planowanego obozu).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje organizator.

