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§1

INFORMACJE WSTĘPNE

. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa warunki i zasady udziału szkół
i przedszkoli w programie edukacyjnym „Bezpieczny Dolnoślązak", zwanym dalej
„Programem".

. Organizatorem Programu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego zwany dalej
„Organizatorem".

. Program realizowany jest przez: Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiuz siedzibą: 50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże
Słowackiego 12�14, www.umwd.dolnyslask.pl/bezpieczeństwo/�zwany
„Realizatorem"

. Partnerami Programu są:

Wojewoda Dolnośląski,
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu,
Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Pogotowie Ratunkowew Jeleniej Górze,
Pogotowie Ratunkowew Legnicy,
Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu,
Regionalny Oddział KRUS we Wrocławiu,
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu,
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS Commando,
Zakład Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji Uniwersytetu Wrocławskiego,
TVP Wrocław,
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
Związek Banków Polskich.

dalej



5. Patronem medialnym Programu jest TVP Wrocław, patronem naukowym � Zakład
Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji Uniwersytetu Wrocławskiego.

6. Cele Programu:

nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego
zachowania oraz umiejętność współdziałania ze Służbami i organizacjami
powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
wsparcie szkółw projektowaniu działań/ćwiczeń � mających na celu podniesienie
świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań.

zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania
w górach w ramach ogłoszonego roku 2022 Rokiem Ratownictwa Górskiego na

Dolnym Śląsku.
kształtowanie nawyków oraz bezpiecznych zachowań służących ochronie
w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrofiwypadków masowych) zgodnie
ze zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły | stopnia, kształcenia ogólnego dla

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej.

Udział w Programie jest nieodpłatny.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Programu został powołany Zespół
organizacyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele Realizatora.

82

HARMONOGRAM I TERMINY

1. Program realizowany będzie w okresie od października 2022 r. do czerwca 2023 r.

Nabór do Programu prowadzony będzie w terminie od 10 października 2022 r.

do 19 października 2022 r.

Szczegółowy harmonogram realizacji Programu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
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WARUNKI UCZESTNICTWA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W PROGRAMIE

1. Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół oraz placówek
oświatowych publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska,
zwanych dalej „Placówkami".

Przystąpienie Placówki do Programu zgłasza Dyrektor.



. Dyrektor deklaruje dobrowolny udział Placówki w Programie przez cały okres jego
realizacji, poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

. Warunkiem zgłoszenia Placówki do udziału w Programie jest:
a) wyznaczenie koordynatora odpowiedzialnego za kontaktyz Realizatorem i za realizację

zadań przez Placówkę,
b) przekazanie w terminie określonym w harmonogramie formularza zgłoszeniowego

umieszczonego na stronie www.umwd.dolnyslask.pl/bezpieczenstwo/ � skan
wypełnionego i podpisanego przez Dyrektora formularza należy przesłać wyłącznie
drogą elektroniczną na adres: bezpiecznydolnoslazak@umwd.pl.

5. Organizator przewiduje, że w Programie uczestniczyć będzie 50 Placówek.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości uczestniczących w Programie
Placówek.

. Wyboru Placówek do udziału w Programie dokona Zespół Organizacyjny powołany przez
Organizatora składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę
kolejność zgłoszenia oraz dopełnienie warunków formalnych przez Placówkę.

. Lista przyjętych do Programu Placówek zostanie ogłoszona na stronie internetowej
www.umwd.dolnyslask.pl/bezpieczenstwo/.

. Placówki zgłoszone do Programu, a nie wybrane do udziału zostaną wpisane na liste
rezerwową.
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ZADANIA PLACÓWEK W RAMACH PROGRAMU

. Placówka zakwalifikowana do Programu zobowiązana jest do opracowania projektu
edukacyjnego, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3, w zakresie bezpieczeństwa
realizowane wspólnie z Partnerami Programu.

. Projekt edukacyjny musi obejmować działania w obszarach: Bezpiecznego zachowania
w górach, prawidłowych postaw w sytuacjach nadzwyczainych zaarożeń (katastrof,
wypadkówmasowych) oraz co najmniej jeden z obszarówz listy poniżej:
a) Elementy obronności,
b) Pierwsza pomoc,
c) Bezpieczeństwo na drodze,

d) Problematyka oszustw domowych,
e) Problematyka uzależnień,

f) Bezpieczne środowisko,
g) Bezpieczeństwow Internecie.

. Rozszerzony opis obszarów określa Załącznik nr 4.

. Placówka nieodpłatnie udostępnia własną infrastrukturę do przeprowadzenia
organizowanych w ramach Programu przedsięwzięć.

. Koordynator zobowiązany jest do:



a) ukończenia szkolenia organizowanego przez Realizatora,
b) koordynowania działań zaplanowanych w projekcie edukacyjnym przez Placówkę,
c) prowadzenia obowiązującej w Programie dokumentacji przekazywania Realizatorowi

informacji z przebiegu działań w następujących terminach |
- 31.12.2022 r.,

II- 28.02.2023 r., Ill � 31.05.2023 r. (zbiorczy)
d) przesłania w terminie wskazanym w harmonogramie sprawozdania z realizacji

projektu, zgodnie z szablonem stanowiącym Załącznik nr 5 na adres:
bezpiecznydolnoslazak@umwd.pl.

. Placówka, przystępując do udziału w Programie, odpowiada za jego realizację na
warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

. Dyrektor Placówki ma obowiązek zgłaszania Realizatorowi wiodącemu wszelkich
nieprawidłowości w realizacji Programu.
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ZADANIA REALIZATORA PROGRAMU

. Organizacja i przeprowadzenie:
a) konferencji inaugurującej Program Bezpieczny Dolnoślązak,
b) rekrutacji do Programu,
c) szkolenia dla koordynatorów,
d) konferencji podsumowującej Program Bezpieczny Dolnoślązak.

. Nadzór nad przebiegiemi realizacją projektów edukacyjnych w Placówkach.

§6

ZADANIA PARTNEROW PROGRAMU

1. Współpraca przy realizacji Programu.
2. Współpraca z Placówką w obszarze realizacji działań ujętych w Projekcie edukacyjnym

w zakresie kompetencji własnych.
. Wyznaczenie reprezentantów do współpracy w zakresie realizacji Programu.
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OCENA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

. Realizator dokonuje oceny realizacji projektów edukacyjnych.

. Realizator może zaprosić do oceny realizacji projektów, przedstawicieli Partnerów
Programu.

. Spośród wszystkich uczestniczących Placówek zostaną wyłonione trzy, które będą
wyróżnione.



§8

KONTAKT Z REALIZATOREM

. Osoba do kontaktu po stronie Realizatora:
e« Ewelina Sadłowska mail. Ewelina.Sadlowska@dolnyslask.pl, tel. 71 770 44 05
e« Rafał Cetnarowski mail. Rafal.Cetnarowski@dolnyslask.pl, tel. 71 776 94 55
e Paweł Chmielewski mail. Pawel.Chmielewski@dolnyslask.pl, tel. 71 770 44 65

§9

POSTANOWIENIA KONCOWE

. Regulamin Programu jest dostępny na stronie www.umwd.dolnyslask.pl/bezpieczenstwo
2. Dokonując zgłoszenia, uczestnik Programu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady

Programu zawartew niniejszym Regulaminie.
. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie

z ważnej przyczyny pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych
przez Uczestników w trakcie trwania Programu. Informacja o zmianie regulaminu
Programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.umwd.dolnysłask.pl/bezpieczenstwo oraz przekazana drogą elektroniczną do
Placówek.

. Za działania lub szkody wyrządzone przez Partnerów podczas realizacji Programu
odpowiadają ich pracodawcy lub organizacje, na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nie ujętych w niniejszym
Regulaminie zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały czas trwania
Programu.


