
 

ZASADY UDZIAŁU 

 
w warsztatach edukacyjnych pod hasłem 

„WODA W PRZYRODZIE” - 2021 

 
Organizator warsztatów: Miejski Zakład Wodociągów 

 i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach 

 

Celem warsztatów jest podniesienie świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy z zakresu ochrony 

środowiska poprzez edukację ekologiczną. 

 

Tematem przewodnim warsztatów jest otaczająca nas woda, jej rola i właściwości, dostępne zasoby, 

konieczność ochrony wód oraz racjonalna gospodarka wodno-ściekowa.  

 

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję dowiedzieć się, jak cennym zasobem w środowisku jest 

woda, jaką spełnia rolę oraz jaką drogę i jakie procesy musi przejść, zanim pojawi się w kranie. 

 

1. W warsztatach mogą wziąć udział klasy IV Szkół Podstawowych z Gminy Myślenice. 

2. Warsztaty odbywały się będą w budynku MZWiK w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 47. 

3. Planowane terminy warsztatów: codziennie 27.09.2021 r. - 30.09.2021 r. i 04.10.2021 r. - 

07.10.2021 r.  

4. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów zajęć, po uprzednim uzgodnieniu                       

z uczestnikami.  

5. W każdym ze wskazanych w punkcie 3 terminów mogą odbyć się warsztaty dla dwóch klas. 

Pierwsze o godzinie 8:30, drugie o godzinie 11:30. Grupy mogą liczyć max 25 osób.  

6. O zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach Szkoły zostaną poinformowane  

e-mailowo, lub telefonicznie.  

7. Każda Szkoła, która zostanie zakwalifikowana do udziału w warsztatach zobowiązana jest 

do:  

▪ zebrania od osób, które będą uczestniczyć w warsztatach kart zgłoszeń wraz ze 

zgodami na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na udostępnienie 

wizerunku. 

▪ przekazania Organizatorowi warsztatów podpisanych kart zgłoszeń oraz 

wymaganych zgód przed rozpoczęciem zajęć.  

▪ zapewnienia opiekuna poszczególnych klas biorących udział w warsztatach.  

8. Po zakończeniu cyklu zajęć, każda klasa uczestnicząca w warsztatach może wyłonić 

jednego uczestnika, który weźmie udział w teście wiedzy.  

9. Miejsce oraz termin odbywania się testu zostaną wskazane przez Organizatora. 

10. Klasy uczniów, którzy podczas testu zdobędą największą ilość punktów otrzymają 

następujące nagrody: 

I miejsce – mikroskop 

II miejsce – model oka 

III miejsce – zestaw doświadczalny  

 



11. Organizator nie ubezpiecza uczestników warsztatów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków.  

12. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 22.09.2021 r. za pomocą formularza zgłoszeń 

(stanowiącego załącznik nr 1 do „Zasad udziału”), dostępnego również na stronie 

internetowej www.mzwikmyslenice.com.pl. Zgłoszenia mogą zostać wysłane drogą 

pocztową, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

promocja@mzwikmyslenice.com.pl (skan, zdjęcie). 

13. Ilość grup jest ograniczona. O zapisie na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.  

14. Warsztaty dla dzieci są bezpłatne. Szkoła zakwalifikowana do udziału w warsztatach nie 

ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem z zajęciach. 

 

 

         Warsztaty organizowane są dzięki dotacji finansowej Gminy Myślenice.      
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