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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  
ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018
Nazwa placówki

Kategoria placówki

Adres

Numer konta bankowego

Imię i nazwisko Dyrektora placówki

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby nadzorującej projekt 

Tel/Adres e-mail


Nazwa projektu

Planowany koszt realizacji projektu

Charakter projektowanej pracowni

Opis obecnie istniejącego pomieszczenia, dla którego przygotowywany jest projekt ekopracowni: 
metraż, wyposażenie, media, wykorzystanie itp.



Opis planowanej ekopracowni: 
wyposażenie w meble (stoły, krzesła, tablice szkolne, szafy/gabloty ekspozycyjne, biurko nauczycielskie itp.), pomoce dydaktyczne (mapy, tablice, stojaki itp.) sprzęt multimedialny (audio-video, komputerowe, fotograficzny, urządzenia wielofunkcyjne itp.); modernizacja pomieszczenia (oświetlenie, instalacja elektryczna,  wod.-kan. itp.)



Informacje dotyczące obecnego/planowanego wykorzystania ekopracowni:
przeznaczenie (poziom nauczania, klasy, koła), rodzaj i ilość planowanych zajęć (poza)lekcyjnych o charakterze ekologicznym, przyrodniczym itp., uzasadnienie zakupu ww. pomocy i sprzętów (wykorzystanie w danym przedmiocie nauczania itp.)



Wymagane załączniki:
	Dokumentacja zdjęciowa dotycząca obecnego stanu pomieszczenia, w którym ma powstać pracownia (każde zdjęcie należy opatrzyć datą wykonania i opisem) – na nośniku elektronicznym wraz z wydrukiem.
	Graficzny schemat/wizualizacja projektowanej pracowni z uwzględnieniem elementów wyposażenia 
z legendą, zawierający m.in. rozkład wyposażenia takiego jak szafy, gabloty, krzesła, ławki (z uwzględnieniem wielkości, podstawowych cech użytkowych), z zaznaczeniem okien i drzwi, rozmieszczenie sprzętu, fototapetę, inne istotne dla pomysłu na ekopracownię elementy – na nośniku elektronicznym wraz z wydrukiem.
	Kosztorys planowanego projektu z wyszczególnieniem niezbędnych zakupów i prac (z podaniem wartości netto lub brutto).
	Deklaracja jednostki samorządu terytorialnego lub innego organu prowadzącego placówkę, wypełniona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do karty zgłoszenia.



Oświadczam,  że:
	zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia, a podane 
w  karcie zgłoszenia informacje są zgodne z prawdą,
	 wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie przez Fundusz informacji zawartych w karcie zgłoszenia,
	 wyrażam na czas nieokreślony zgodę na utrwalenie wizerunku w ramach rejestracji filmowej 
i fotograficznej z uroczystości wręczenia nagród, a także prezentację nagrodzonej pracy oraz na publiczne i nieodpłatne rozpowszechnianie tego materiału w mediach,
	 w przypadku przyznania przez Fundusz nagrody finansowej dla projektu ekopracowni pn. ………………………… otrzymane środki finansowe zostaną wykorzystane do realizacji nagrodzonego projektu w bieżącym roku szkolnym 2018/2019. 



……………………………………………………….	           …………..……..………….………………………………………………………………
Pieczątka  firmowa placówki					Podpis i pieczątka Dyrektora placówki/ 								osoby reprezentującej placówkę 

Miejscowość, data: …………………………………



Załącznik  do karty zgłoszenia  w konkursie pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2017
	Miejscowość, data: ……………………….
……………………………………………
pieczęć firmowa


Deklaracja organu prowadzącego placówkę

Gmina/Powiat (organ prowadzący placówkę oświatową itp.) ………………………. akceptuje zgłoszenie projektu ekopracowni pn. ………………………………………………..………… wykonanego przez Szkołę/Zespół Szkół ………………………….…. z siedzibą w ………….……..
W przypadku przyznania przez WFOŚiGW w Katowicach nagrody finansowej w konkursie pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018 dla projektu ekopracowni pn. ………………………………………………..………… Gmina/Powiat  (organ prowadzący placówkę oświatową itp.) ………………..… deklaruje złożenie do WFOŚiGW w Katowicach wniosku o dofinansowanie realizacji nagrodzonego projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019 w ramach konkursu pn. ZIELONA PRACOWNIA’2018.



………………………………………………………………
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

