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Częstochowa, dnia 16 luty 2016 roku

Zarządy Okręgowe
Polskiego Związku Łowieckiego
w Katowicach i Bielsku Białej
Dotyczy: edukacji ekologiczno - łowieckiej
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie niniejszym uprzejmie informuje, że
wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubra, Zarządem Głównym PZŁ i Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej organizujemy w dniu 12 marca (sobota) 2016 roku Warsztaty Metodyczne dla
nauczycieli – odrębnie ze szkół podstawowych, oraz szkół ponadpodstawowych - i przedstawicieli kół łowieckich
współpracujących ze szkołami w zakresie edukacji ekologiczno-łowieckiej na terenie województwa śląskiego.
Warsztaty te organizowane są w ramach projektu pod nazwą :

„O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia”
i są dofinansowywane przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG których operatorem jest
Ministerstwo Środowiska poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
I. CEL WARSZTATÓW METODYCZNYCH
Podstawowym celem organizowanych Warsztatów jest przekazanie dydaktykom (nauczycielom) i
przedstawicielom organizacji pozarządowych (kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego) wiedzy z zakresu
bioróżnorodności oraz zaleceń metodycznych do realizacji podstawy programowej przyrody i biologii w
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a uzyskana podczas ich trwania wiedza pozwoli na dalszą i
aktywną edukację ekologiczno-łowiecką.
II. MIEJSCE WARSZTATÓW METODYCZNYCH
Warsztaty te odbywać się będą w Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym Strzelnica w Kochcicach
ul. Lubliniecka 9
w dniu 12 marca (sobota) 2016 roku, od godz. 9,00,

III. UCZESTNICY WARSZTATÓW METODYCZNYCH
Do udziału w Warsztatach mogą zgłaszać się :
Nauczyciele przedmiotów biologia i przyroda w klasach IV-VI szkół podstawowych
Nauczyciele przedmiotów biologia i przyroda w szkołach ponadpodstawowych (np. gimnazjach)
Członkowie i pracownicy PZŁ (kół łowieckich) zaangażowani w edukację ekologiczną w ramach współpracy ze
szkołami.
• Członkowie i pracownicy innych organizacji pozarządowych zaangażowani w edukację ekologiczną.




Podstawowym założeniem jest, aby w Warsztatach tych udział brała taka sama liczba nauczycieli i
współpracujących z nimi myśliwych (przedstawicieli kół łowieckich, nadleśnictw, itp.) – czyli aby uczestniczyli w nich
osoby które na co dzień wspólnie realizują działania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą.

Zakłada się, że w Warsztatach tych udział może wziąć następująca liczba uczestników:



około 80–100 osób, w tym około 40–50 nauczycieli ze szkół podstawowych i 40-50 współpracujących z nimi
przedstawicieli kół łowieckich i nadleśnictw (członków PZŁ),
około 80–100 osób, w tym około 40–50 nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych i 40-50 współpracujących z nimi
przedstawicieli kół łowieckich i nadleśnictw (członków PZŁ),

 Udział w Warsztatach i materiały warsztatowe dla uczestników są nieodpłatne.
 Uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu i z powrotem do miejsca zamieszkania.
 W trakcie odbywania się Warsztatów czynny będzie nieodpłatny Catering (przewiduje
się przerwę kawową i przerwę obiadową)
Ośmielamy się prosić koła łowieckie współpracujące ze szkołami o pokrycie kosztów dojazdu dla nauczycieli – np.
poprzez ich przywiezienie wraz z przedstawicielami koła na te Warsztaty na koszt Koła – co zapewne pozwoli na
dalsze zacieśnianie współpracy i osiąganie jeszcze lepszych efektów w działalności edukacyjnej.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W WARSZTATACH METODYCZNYCH
Podstawowym warunkiem rekrutacji do udziału w tych Warsztatach jest przede wszystkim :
1. Przesłanie na adres: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, ulica Jasnogórska 102 A,
42-217 Częstochowa, e-mail zo.czestochowa@pzlow.pl lub faksem pod numer 34/324 24 54
(a następnie pocztą tradycyjną) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 marca 2016 roku:
a) Zgłoszenia na druku formularza zgłoszeniowego który stanowi załącznik do niniejszego pisma
- oddzielnie dla nauczyciela i myśliwego,
b) Załączenia do zgłoszenia stosownego oświadczenia:
- przez nauczyciela – o wykonywanej przez niego pracy jako nauczyciela
biologii lub przyrody w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej,
- przez przedstawiciela koła łowieckiego – o przynależności lub pracy w
Polskim Związku Łowieckim i zaangażowaniu w edukację ekologiczną przez
przynajmniej 3 miesiące przed nadesłaniem zgłoszenia.
Druki (wzory) tych oświadczeń stanowią załączniki do niniejszego pisma.
1. W formularzu zgłoszeniowym należy uzupełnić wszelkie wymagane dane – zgłoszenia niekompletne będą uznawane
za nieważne.
2. Ponieważ liczba uczestników Warsztatów jest ograniczona (80-100 osób) o zakwalifikowaniu poszczególnych osób
będzie decydować kolejność zgłoszeń do ZO PZŁ w Częstochowie.

Reasumując powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą do kół łowieckich o udzielenie nam daleko idącej
pomocy w zakresie rekrutacji nauczycieli i przedstawicieli kół łowieckich na przedmiotowe Warsztaty, co z pewnością
pozwoli na dalszy rozwój tej działalności edukacyjnej na terenie okręgu Częstochowskiego. Ośmielamy się także
zaproponować, aby w Warsztatach tych udział wzięli także nasi wykładowcy (członkowie komisji szkoleniowych)
prowadzący zajęcia z zakresu biologii zwierząt łownych i gospodarki łowieckiej podczas organizowanych szkoleń dla
kandydatów na podstawowe i selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania.
Pozostajemy w nieskrywanej nadziei, że prośba nasza zostanie przychylnie przyjęta i pozytywnie
zrealizowana, za co z góry bardzo serdecznie dziękujemy.
Z wyrazami szacunku, wraz z myśliwskim pozdrowieniem
DARZ BÓR
Ireneusz Chłąd
Łowczy Okręgowy PZŁ
Załączniki :
1. Regulamin Warsztatów Metodycznych.
2. Druk formularza zgłoszeniowego na Warsztaty dla nauczycieli ze szkół podstawowych i współpracujących z
nimi przedstawicieli kół łowieckich wraz z drukami oświadczeń.
3. Druk formularza zgłoszeniowego na Warsztaty dla nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych i
współpracujących z nimi przedstawicieli kół łowieckich wraz z drukami oświadczeń.

REGULAMIN WARSZTATÓW METODYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
1. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Miłośników Żubrów w partnerstwie z Polskim Związkiem
Łowieckim.
2. Celem warsztatów jest przekazanie dydaktykom wiedzy z zakresu bioróżnorodności oraz zaleceń
metodycznych do realizacji podstawy programowej przyrody i biologii w szkołach podstawowych i
ponadpodstawowych.
3. W każdym z 16 województw zostanie przeprowadzony jeden warsztat na poziomie szkoły podstawowej i
jeden na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
4. Każdy z jednodniowych warsztatów realizowany jest dla 80 uczestników (40 nauczycieli szkół
podstawowych oraz 40 przedstawicieli Organizacji Pozarządowych) lub dla 60 uczestników (30
nauczycieli szkół ponadpodstawowych i 30 przedstawicieli Organizacji Pozarządowych).
5. Do udziału w warsztatach mogą zgłaszać się:
 Nauczyciele przedmiotów biologia i przyroda w klasach IV-VI szkół podstawowych oraz w
szkołach ponadpodstawowych.
 Pracownicy/członkowie Polskiego Związku Łowieckiego
 Pracownicy Organizacji Pozarządowych zaangażowanych w edukację ekologiczną
6. Warsztaty realizowane są od marca do grudnia 2016 r. Szczegółowy harmonogram ustalany jest na
bieżąco.
7. Udział w warsztatach i materiały warsztatowe są nieodpłatne.
8. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu do miejsca organizacji warsztatów oraz koszty ewentualnego
noclegu.

Warunki udziału w warsztatach metodycznych
1. Zgłoszenia należy nadsyłać do siedziby organizatora warsztatów- Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, ul.
Ciszewskiego 8 pok. 42, 02-786 Warszawa lub drogą mailową na adres bison@smz.waw.pl W przypadku
aktualnie organizowanych Warsztatów zgłoszenia te należy przesyłać na adres : Zarząd Okręgowy

Polskiego Związku Łowieckiego, ulica Jasnogórska 102 A, 42-217 Częstochowa, e:mail
zo.czestochowa@pzlow.pl lub faksem pod numer 34/324 24 54 a następnie pocztą tradycyjną.
2. O zakwalifikowaniu na poszczególne edycje warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym warsztacie realizowanym w ramach projektu.
4. Warunkiem akceptacji zgłoszenia i udziału w warsztatach jest:
 W przypadku kadry dydaktycznej oświadczenie o wykonywanej pracy jako nauczyciel biologii lub
przyrody w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej
 W przypadku pozostałych osób oświadczenie o wykonywanej pracy/przynależności do organizacji
pozarządowej zaangażowanej w edukację ekologiczną przez przynajmniej 3 miesiące przed
nadesłaniem zgłoszenia.
5. W formularzu zgłoszeniowym należy uzupełnić wszelkie wymagane dane, zgłoszenia niekompletne będą
uznawane za nieważne.
6. Dane osobowe uczestników zbierane są w celu rejestracji i sprawnego prowadzenia warsztatów, nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
7. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest jednoznaczne ze zgodą uczestnika na publikację na stronie
internetowej i fanpage’u projektu oraz Stowarzyszenia Miłośników Żubrów zdjęć powstałych podczas
realizacji warsztatów.

Warunki rezygnacji z warsztatów
1. Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w warsztacie bez żadnych konsekwencji do 10 dni przed jego
rozpoczęciem.
2. W przypadku rezygnacji po upływie wyznaczonego powyżej terminu uczestnik powinien zapewnić sobie
zastępstwo na warsztatach w postaci osoby o podobnych kwalifikacjach, spełniającej warunki udziału w
warsztatach.
3. Osoba, która wycofa się z udziału w warsztatach po upłynięciu wyżej wymienionego terminu i nie zapewni
sobie odpowiedniego zastępstwa zostanie obarczona karą finansową o równowartości kosztu udziału jednej
osoby w warsztacie (oszacowane jako koszt cateringu, wynagrodzenie prowadzących i koszty wynajmu
Sali w przeliczeniu na jednego uczestnika) Wyjątkiem mogą być sytuacje losowe typu choroba.

Uwaga – przesłać do ZO PZŁ w Częstochowie
do dnia 04 marca 2016 roku
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY METODYCZNE
realizowane w ramach projektu edukacyjnego „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak
uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” – w dniu 12 marca (sobota) 2016 roku, dla nauczycieli ze szkół
podstawowych i współpracujących z nimi myśliwych

DANE UCZESTNIKA WARSZTATU
Imię i nazwisko

Adres do korespondencji

Numer telefonu
Adres e-mail
Nazwa i adres jednostki
(szkoła, koło łowieckie lub organizacja
pozarządowa)
Miejsce i termin wybranego warsztatu

Kochcice, 12 marca (sobota) 2016 roku

Wybrany poziom warsztatów (szkoła
podstawowa/ponadpodstawowa)

Szkoła podstawowa

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem warsztatów i akceptuję go

……………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………………
Własnoręczny podpis

Załącznik do zgłoszenia udziału
w Warsztatach Metodycznych
……………………………………………………..
Imię i nazwisko
……………………………………………………...
Miejsce zamieszkania

OŚWIADCZENIE
(Nauczyciela)
W nawiązaniu do zgłoszonego mojego udziału w Warsztatach Metodycznych dla nauczycieli
biologii lub przyrody */ ze szkół podstawowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych,
odbywających się w OSR Strzelnica w Kochcicach w dniu 12 marca 2016 r roku pod nazwą
„O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia”, ja niżej
podpisana(y) niniejszym oświadczam, że wykonuję pracę jako nauczyciel biologii / przyrody */ w
Szkole (Zespole Szkół) */ w …………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
od ……………………. roku

……………………………………..
Miejscowość i data

*/ niepotrzebne skreślić.

…………………………….
Własnoręczny podpis

Załącznik do zgłoszenia udziału
w Warsztatach Metodycznych
……………………………………………………..
Imię i nazwisko
……………………………………………………...
Miejsce zamieszkania

OŚWIADCZENIE
(Członka Polskiego Związku Łowieckiego)
W nawiązaniu do zgłoszonego mojego udziału w Warsztatach Metodycznych dla nauczycieli
biologii lub przyrody */ ze szkół podstawowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych,
odbywających się w OSR Strzelnica w Kochcicach w dniu 12 marca 2016 r roku pod nazwą „O
bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia”, ja niżej
podpisana(y) niniejszym oświadczam, że jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i biorę
osobisty udział w realizowaniu edukacji ekologicznej we współpracy ze Szkołą (Zespołem Szkół) */
w …………………….…………
……………………………………………………………………………………………………..
od ……………………. roku

……………………………………..
Miejscowość i data

*/ niepotrzebne skreślić.

…………………………….
Własnoręczny podpis

Uwaga – przesłać do ZO PZŁ w Częstochowie
do dnia 04 marca 2016 roku
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY METODYCZNE
realizowane w ramach projektu edukacyjnego „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak
uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” – w dniu 12 marca (sobota) 2016 roku, dla nauczycieli ze szkół
ponadpodstawowych i współpracujących z nimi myśliwych

DANE UCZESTNIKA WARSZTATU
Imię i nazwisko

Adres do korespondencji

Numer telefonu
Adres e-mail
Nazwa i adres jednostki
(szkoła, koło łowieckie lub organizacja
pozarządowa)
Miejsce i termin wybranego warsztatu

Kochcice, 12 marca (sobota) 2016 roku

Wybrany poziom warsztatów (szkoła
podstawowa/ponadpodstawowa)

Szkoła ponadpodstawowa

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem warsztatów i akceptuję go

……………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………………
Własnoręczny podpis

Załącznik do zgłoszenia udziału
w Warsztatach Metodycznych
……………………………………………………..
Imię i nazwisko
……………………………………………………...
Miejsce zamieszkania

OŚWIADCZENIE
(Nauczyciela)
W nawiązaniu do zgłoszonego mojego udziału w Warsztatach Metodycznych dla nauczycieli
biologii lub przyrody */ ze szkół ponadpodstawowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych,
odbywających się w OSR Strzelnica w Kochcicach w dniu 12 marca 2016 r roku pod nazwą
„O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia”, ja niżej
podpisana(y) niniejszym oświadczam, że wykonuję pracę jako nauczyciel biologii / przyrody */ w
Szkole (Zespole Szkół) */ w …………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
od ……………………. roku

……………………………………..
Miejscowość i data

*/ niepotrzebne skreślić.

…………………………….
Własnoręczny podpis

Załącznik do zgłoszenia udziału
w Warsztatach Metodycznych
……………………………………………………..
Imię i nazwisko
……………………………………………………...
Miejsce zamieszkania

OŚWIADCZENIE
(Członka Polskiego Związku Łowieckiego)
W nawiązaniu do zgłoszonego mojego udziału w Warsztatach Metodycznych dla nauczycieli
biologii lub przyrody */ ze szkół ponadpodstawowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych,
odbywających się w OSR Strzelnica w Kochcicach w dniu 12 marca 2016 r roku pod nazwą
„O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia”, ja niżej
podpisana(y) niniejszym oświadczam, że jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i biorę
osobisty udział w realizowaniu edukacji ekologicznej we współpracy ze Szkołą (Zespołem Szkół) */
w …………………….…………
……………………………………………………………………………………………………..
od ……………………. roku

……………………………………..
Miejscowość i data
*/ niepotrzebne skreślić.

…………………………….
Własnoręczny podpis

