Załącznik nr 1 do Uchwały
Zarządu Województwa Śląskiego
nr 346/102/VI/2020 z dnia 12.02.2020 r.

REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO – INFORMACYJNEJ
POD NAZWĄ
„MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG – PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH”

– Lider kampanii: Województwo Śląskie, którego zadania realizuje Wydział Projektów Własnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
– Partnerzy wspierający: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku,
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku-Białej, Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny
Metis w Katowicach.
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§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady realizacji kampanii edukacyjno – informacyjnej pod nazwą „MOGĘ!
Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” prowadzonej przez:
1) Samorząd Województwa Śląskiego jako Lidera kampanii, którego zadania wykonuje
Wydział Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
2) Partnerów wspierających:
a) Regionalny Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – Partner

wspierający dla okręgu konkursowego Katowice,
b) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM”
w Rybniku - Partner wspierający dla okręgu konkursowego Rybnik;
c) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
- Partner wspierający dla okręgu konkursowego Bielsko-Biała;
d) Regionalny Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie - Partner

wspierający dla okręgu konkursowego Częstochowa;
e) Regionalny Ośrodek

Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach - Partner

wspierający dla okręgu konkursowego Bytom.
2. Kampania jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego przy
współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach pozyskanych w ramach działania EE 4.1. Programy edukacji
ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane
z obchodami świąt ekologicznych.
3. Celem kampanii jest rozwijanie świadomości ekologicznej związanej z zanieczyszczeniem
powietrza poprzez:
1) zaktywizowanie
antysmogowej,
powietrza,

nauczycieli

przedszkolnych

tj. w szczególności:

sposobów

zapobiegania

w

zakresie

tematyki

zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia
niskiej

emisji

i

unikania

ekspozycji

na

zanieczyszczenia;
2) podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego
powietrza na zdrowie;
3) przekazanie rodzicom i opiekunom dzieci wiedzy o wpływie zanieczyszczonego
powietrza na zdrowie, w szczególności dzieci; wprowadzenie zwyczaju codziennego
sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia; korzyściach
wynikających ze stosowania oczyszczaczy.
4. Kampania zasięgiem obejmuje obszar całego województwa śląskiego.
5. Zasady realizacji kampanii określa Zarząd Województwa Śląskiego.
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§2
Zasady przystąpienia do kampanii edukacyjno-informacyjnej
1. Nabór na uczestników kampanii rozpoczyna się dnia 2 września 2019 r. o godz. 7.30,
a kończy dnia 20 września 2019 r. o godzinie 12.00.
2. Lider zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru poprzez ogłoszenie
informacji na stronie www.bip.slaskie.pl.
3. Uczestnikiem kampanii może zostać przedszkole publiczne w rozumieniu art. 13 ustawy
z dnia 19 czerwca 2019 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),

którego organem prowadzącym jest gmina położona na terenie województwa śląskiego,
a dyrektor:
1) wyśle z adresu e-mail placówki formularz zgłoszeniowy do udziału w kampanii
edukacyjno-informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”,
zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
2) zobowiąże się do przeprowadzenia w swojej placówce kampanii edukacyjno-informacyjnej
o tematyce związanej z ochroną powietrza skierowanej do dzieci uczęszczających
do placówki, a także ich rodziców/opiekunów prawnych,
3) zobowiąże się
wyposażenia.

4. Formularz

do

właściwego

zgłoszeniowy

(skan

użytkowania

kompletnie

otrzymanego

wypełnionego

w

ramach

formularza

kampanii

podpisanego

i opatrzonego podpisami i pieczątkami imiennymi dyrektora placówki oraz przedstawiciela
organu prowadzącego placówkę) należy w terminie, o którym mowa w ust. 1 dostarczyć drogą
elektroniczną na adres mailowy Wydziału Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego: wydzial.pw@slaskie.pl w tytule należy podać „Przedszkolaku złap
oddech”.
5.

W przypadku zakwalifikowania się przedszkola do kampanii pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać
SMOG – Przedszkolaku złap oddech” Gmina, która jest organem prowadzącym danej
placówki otrzyma w formie pomocy rzeczowej oczyszczacze powietrza z przeznaczeniem do
wykorzystania

w

salach

dydaktycznych

poszczególnych

oddziałów

przedszkoli

zakwalifikowanych do kampanii. Dla danego przedszkola przeznaczonych jest maksymalnie
5 oczyszczaczy powietrza, przy czym liczba wnioskowanych urządzeń nie może być większa
niż liczba sal dydaktycznych poszczególnych oddziałów.
6. Lider kampanii dysponuje pulą 500 szt. oczyszczaczy powietrza, które będą rozdysponowane
w ramach kampanii zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
7. Pomoc rzeczowa zostanie przyznana Gminie, która jest organem prowadzącym dla placówki
zakwalifikowanej do udziału w kampanii, na podstawie umowy o udzieleniu pomocy rzeczowej

3

zawartej pomiędzy organem prowadzącym placówkę i Województwem Śląskim, której wzór
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
8. Wiążącą decyzję w sprawie przyznania Gminie pomocy rzeczowej podejmie Sejmik
Województwa Śląskiego w drodze uchwały sejmiku.
9. O zakwalifikowaniu przedszkola do udziału w kampanii decyduje kolejność przesłania
kompletnych formularzy zgłoszeń w podziale na okręgi, z uwzględnieniem liczby
oczyszczaczy przypadających na okręg konkursowy (100 szt. urządzeń na okręg, przy czym
nie więcej niż 5 szt. oczyszczaczy powietrza dla danego przedszkola), na terenie którego
znajduje się dana placówka, tj.:
1) okręg konkursowy Katowice:










Miasto Katowice,
Miasto Tychy,
Miasto Dąbrowa Górnicza,
Miasto Jaworzno,
Miasto Sosnowiec,
Miasto Mysłowice,
Powiat bieruńsko-lędziński,
Powiat będziński,
Powiat zawierciański.

2) okręg konkursowy Rybnik:








Miasto Jastrzębie-Zdrój,
Miasto Rybnik,
Miasto Żory,
Powiat: mikołowski,
Powiat raciborski,
Powiat rybnicki,
Powiat wodzisławski.

3) okręg konkursowy Bielsko-Biała:






Miasto Bielsko-Biała,
Powiat bielski,
Powiat cieszyński,
Powiat pszczyński,
Powiat żywiecki.

4) okręg konkursowy Częstochowa:






Miasto Częstochowa,
Powiat częstochowski,
Powiat kłobucki,
Powiat lubliniecki,
Powiat myszkowski.
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5) okręg konkursowy Bytom:











Miasto Bytom,
Miasto Chorzów,
Miasto Piekary Śląskie,
Miasto Świętochłowice,
Miasto Siemianowice Śląski,
Miasto Gliwice,
Miasto Ruda Śląska,
Miasto Zabrze,
Powiat tarnogórski,
Powiat gliwicki.

10. W przypadku, gdy pula oczyszczaczy w danym okręgu konkursowym nie zostanie
rozdysponowana zgodnie z terminem określonym w §2 ust.1 Lider kampanii przyzna pomoc
rzeczową Gminie z innego okręgu konkursowego zgodnie z kolejnością zgłoszeń przedszkoli.
11. Lista przedszkoli zakwalifikowanych do udziału w kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG –
Przedszkolaku złap oddech” zostanie upubliczniona na stronie www.bip.slaskie.pl.
§3
Zasady udziału w kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”
1. Placówka zakwalifikowana do udziału w kampanii jest zobowiązana do przeprowadzenia
działań edukacyjno-informacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu
kampanii, w tym powinna zrealizować zadania w następującym zakresie:
1) wziąć udział w konkursie na scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych (zał. nr 3 do
Regulaminu kampanii) o tematyce: zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską
emisją, zachowania prozdrowotne;
2) przeprowadzić zajęcia edukacyjne we wszystkich grupach przedszkolnych1, które
otrzymały oczyszczacze powietrza, o tematyce: ochrona powietrza, smog, walka z niską
emisją, zachowania prozdrowotne, przy czym zajęcia mogą zostać przeprowadzone
z wykorzystaniem jednego z 5 zaproponowanych scenariuszy przez Lidera kampanii;
3) wziąć udział w konkursie na przedstawienie „teatralne” (zał. nr 4 do Regulaminu kampanii)
o tematyce: zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania
prozdrowotne;
4) przeprowadzić kampanię edukacyjno - informacyjną wśród rodziców/opiekunów prawnych
nt. zanieczyszczeń powietrza oraz sposobów ograniczenia niskiej emisji poprzez
rozpowszechnienie ulotki edukacyjnej na temat: stanu jakości powietrza w woj. śląskim,
wpływu zanieczyszczenia na zdrowie dzieci itp., umieszczenie w placówce tablicy

1 Konieczne wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych dzieci na udział w kampanii
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informującej o stanie jakości powietrza oraz plakatu edukacyjno–informacyjnego
o projekcie.

2. Nieprzeprowadzenie przez placówkę kampanii w wymaganym zakresie, oznacza konieczność
zwrotu

urządzenia/urządzeń

przekazanych

w

ramach

pomocy

rzeczowej

Gminie

z przeznaczeniem dla tej placówki.
3. Lider kampanii zobowiązuje się udostępnić/przekazać do placówek, zakwalifikowanych do
udziału w kampanii materiały edukacyjne wymienione w

załączniku nr 1 do niniejszego

Regulaminu.
§4
Postanowienia końcowe
1. Lider kampanii zastrzega sobie prawo do opublikowania na swojej stronie internetowej oraz
stronach

Partnerów

wspierających

listy

gmin

wraz

ze

wskazaniem

przedszkoli

zakwalifikowanych do udziału w kampanii.
2. Dyrektor placówki poprzez złożenie Formularza zgłoszenia do udziału w kampanii akceptuje
postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Przedstawiciel organu prowadzącego w przypadku zakwalifikowania się placówki do kampanii
zobowiązuje się do podpisania umowy o udzieleniu pomocy rzeczowej Gminie (zał. nr 5 do
Regulaminu kampanii).
4. Dyrektor placówki zakwalifikowanej do udziału w kampanii zobowiązuje się do złożenia
sprawozdania (zał. nr 2 do Umowy).
5. Lider kampanii zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapisów Regulaminu.
6. Sytuacje nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Lider kampanii.
Załączniki:
1. Opis kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”.
2. Formularz zgłoszenia do kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”
(wzór).
3. Regulamin konkursu na scenariusz zajęć dla dzieci pod hasłem „ MOGĘ! Zatrzymać SMOG
– Pomysł na zajęcia”.
4. Regulamin konkursu na przedstawienie zorganizowane przez przedszkole o tematyce:
zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania prozdrowotne pod
hasłem „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – przedstawienie”.
5. Umowa o udzieleniu pomocy rzeczowej (wzór).
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