
Karta zgłoszenia WIE (Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych dla Doliny Baryczy) na rok 2019/2020 

 

Prosimy wysłać kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 30 września na e-mail: edukacja@nasza.barycz.pl. Osoba do 
kontaktu: Anna Urbańczyk, tel. 71 38 30 432 

   

Część informacyjna 
Nazwa podmiotu zgłaszającego się jako organizator 
WIE 

 

Imię, nazwisko osoby odpowiedzialnej za 
zorganizowanie  inicjatywy z ramienia podmiotu 
zgłaszającego 

 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej:  
e-mail  
telefon  
Proponowane terminy realizacji inicjatywy (proszę podać miesiące lub konkretną datę w roku 2019/2020) 
ogłoszenie WIE  
rekrutacja uczestników  
termin umieszczania prac w serwisie  
termin oceny prac przez jury  
ogłoszenie wyników w serwisie  
finał/relacja w serwisie  
 
Część merytoryczna 
lp Wytyczne   Do uzupełnienia przez organizatora (placówka szkolna 

lub ośrodek pozaszkolny uczestniczący w PROGRAMIE i 
działający  na terenie Doliny Baryczy) 

1. Tytuł i nr edycji przedsięwzięcia (konkursu, 
festiwalu, przeglądu itp. o zasięgu 
regionalnym)   

 

2. Partnerzy i sponsorzy wspierający (proszę 
wymienić nazwy organizacji, jst, 
nadleśnictw, firm wspierających itp.) 

 

3. Cele inicjatywy edukacyjnej/ ogólne 
zasady  

 
 

4. Planowany zasięg działania (proszę podać 
z jakich gmin regionu Doliny Baryczy będą 
uczestnicy).  Zasięg co najmniej 3 gmin 
regionu DB  w tym minimum jedną gminę 
z woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego. 

 

5. Odbiorcy - do kogo skierowane jest 
działanie (poziomy nauczania, grupy 
wiekowe) 

 

6. Opis przebiegu (np. etapy, forma itp) 
Planowane terminy : 

a)  ogłoszenia WIE w serwisie 
b)  naboru uczestników 
c) Umieszczania prac w serwisie 
d)   pracy komisji 
e)  Podsumowania wyników 
f) Organizacji finału 
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7. Prace konkursowe – jakie? (np. film, 
zdjęcia prac plastycznych, prezentacja, 
które można zamieścić na portalu itp.) 
Podać zasady wyboru prac finałowych- 
(max 3 z każdej placówki uczestniczącej w 
działaniu – chyba, że jest uzasadnione 
podać inną ilość prac) zamieszczenie prac 
do oceny w serwisie 
www.edukacja.barycz.pl 

 

8. Propozycje kategorii i ilości laureatów (np. 
I,II, III miejsce- nagrody indywidualne, 
zbiorowe) 

 

9.  Określić rodzaj oczekiwanego wsparcia od 
koordynatora 

 

 


