REGULAMIN PROGAMU „Zielone Zakątki w Gminie Szamotuły - Projekt Łąka”
I.

Postanowienia ogólne

1.Organizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach. Partnerem
programu jest Fundacja Varietae. Program jest rozszerzeniem realizowanego w ramach
Strategii Polityki Społecznej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2009-2024 przedsięwzięcia :
Zielony Zakątek-Ogródki Przedszkolne w gminie Szamotuły.
2.Program „Zielone Zakątki w Gminie Szamotuły - Projekt Łąka” ma na celu inicjowanie
i promowanie działań na rzecz bioretencji oraz poprawy estetyki Gminy Szamotuły przy
zaangażowaniu społeczności lokalnych w stworzenie łąk kwietnych.
3. Program będzie realizowany w dwóch edycjach:


„Zielone Zakątki w Gminie Szamotuły - Projekt Łąka – Edycja Wiosna”



„Zielone Zakątki w Gminie Szamotuły - Projekt Łąka – Edycja Jesień”

II.

Warunki uczestnictwa

1.Program jest skierowany do mieszkańców Gminy Szamotuły i realizowany na jej terenie.
2.Powierzchnia terenu przeznaczonego pod założenie łąki kwietnej / trawnika musi być
własnością Gminy Szamotuły lub Wspólnoty Mieszkaniowej bądź Spółdzielni Mieszkaniowej,
liczących co najmniej 3 właścicieli lokali mieszkalnych lub członków spółdzielni.
3. Organizator zapewni ze swojej strony materiał siewny na wykonanie łąki kwietnej. Każdy
uczestnik może otrzymać nie więcej niż 1 kg materiału nasiennego, adekwatnie do terenu.
4. Przedstawiciel mieszkańców zobowiązany jest do:
a. zapewnienia udziału do 5 osób w posianiu łąki,
b. posiania łąki w terminach:


do 30 czerwca 2021 w Edycji Wiosna



od 1 września do 30 października 2021 w Edycji Jesień

c. zapewnienia podlewania od momentu siewu do 5 tygodni po skiełkowaniu nasion,
d. bieżącego utrzymania czystości (zbierania zanieczyszczeń z ww. terenu),
e. jednokrotnego skoszenia łąki kwietnej po zakończeniu wegetacji w przypadku wysiewu
wiosennego (wysokość nie niższa niż 10 cm) w celu rozsiania nasion,
f. przesłania co najmniej 1 zdjęcia z przeprowadzonej akcji do Organizatora Projektu, celem
zamieszczenia go w mediach społecznościowych na stronie „Zielone Zakątki w Szamotułach”.
5. Przedstawiciel mieszkańców może korzystać ze wsparcia Partnera w zakresie pielęgnacji
łąki.
6. Przedstawiciel mieszkańców zobowiązany jest do:
a. wypełnienia karty zgłoszenia online
b. odbioru materiału siewnego w Punkcie Obsługi Klienta Ośrodka Pomocy Społecznej

7. Zgłoszenie do udziału w Projekcie jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego
Regulaminu.
8. W razie, gdy teren należy do Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej, zobowiązuje się
Przedstawiciela mieszkańców do posiadania zgody na działania właściwego organu.
III. Przebieg Realizacji Programu „Zielone Zakątki – Projekt Łąka w Gminie Szamotuły”
1. Organizator i Partner dokonają oceny zgłoszonych obiektów w Projekcie pod względem
możliwości wysiewu i pod względem doboru materiału nasiennego na danym terenie.
2. Do udziału oferty będą kwalifikowane wg kolejności zgłoszeń spełniające wymogi
Regulaminu aż do wyczerpania posiadanego przez Organizatora materiału siewnego tj .
7kg. Przedstawiciel mieszkańców wspólnie z zadeklarowaną grupą przeprowadzi akcję
mającą na celu założenie kwietnej łąki w Gminie Szamotuły oraz udostępnieni zdjęcia
z przeprowadzonych działań pod rygorem obowiązku zwrotu udostępnionego materiału
siewnego.
3. W razie dużej liczby zgłoszeń, pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały grupy
inicjatywne, które:
– znajdują się na terenie objętym terenem rewitalizacji,
– zakładają udział osób z grup objętych wykluczeniem społecznym jak: seniorzy, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby opiekujące się osobami zależnymi, mieszkańcy lokali
socjalnych i komunalnych na terenie miasta i gminy.
IV. Postanowienia końcowe
Przystąpienie do Projektu jest równoznaczne z tym, że uczestnicy, wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego programu zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – (zgoda na przetwarzanie danych osobowych została zawarta w załączniku
do Regulaminu Konkursu).
1. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania zgłoszonego terenu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Projektu w
każdym czasie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wizerunku osób
biorących udział w Programie, w publikacjach z nim związanych.

4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Szamotułach, Plac Sienkiewicza 20, adres email: ops@szamotuly.pl , nr telefonu: 61
29 23 757 wew. 142. Administratorem danych osobowych jest Pomocy Społecznej Plac
Sienkiewicza 20 64-500 Szamotuły. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Dawid
Nogaj adres e-mail: iod@bezpieczne-dane.eu .

POTWIERDZENIE ODBIORU MATERIAŁU SIEWNEGO

„Zielone Zakątki w Gminie Szamotuły - Projekt Łąka”

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………, potwierdzam odbiór
materiału siewnego na podstawie zgłoszenia z dnia ………….. i zobowiązuje się wysiać go we
wskazanej lokalizacji.

……………………………….
miejscowość i data

………………..…………….……
podpis uczestnika

