
 

 

 

REGULAMIN  

programu edukacyjnego  

pt. „Krzyk Ziemi! #2 Być odpowiedzialnym w świecie globalnym” 

 

1. Program edukacyjny pt. „Krzyk Ziemi! #2 Być odpowiedzialnym w świecie 

globalnym” (zwany dalej programem) organizowany jest przez Pracownię Animacji 

Ekologicznej Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie (zwanego 

dalej Organizatorem).  

2. Głównym celem programu jest prowadzenie edukacji globalnej, przyglądanie się 

zależnościom współczesnego świata, poznanie i zrozumienie globalnych procesów,  

w szczególności w tematach:  

a. Moda – inspiracje i ekologiczne wyzwania przemysłu modowego, znaczenie mody 

cyrkularnej i etycznej.  

b. Żywność – produkcja, globalna dystrybucja i wykorzystywanie.  

c. Kultura czasu wolnego w globalnym świecie. 

Podczas realizacji programu uczestnicy będą zdobywać umiejętności analitycznego  

i krytycznego myślenia, zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi, budowania 

postaw solidarności, otwartości, a przede wszystkich odpowiedzialności w świecie 

globalnym.  

3. Program adresowany jest do grup młodzieży szkolnej w wieku 12 – 17 lat z terenu 

województwa małopolskiego, zorganizowanych w drużyny reprezentujące szkoły, 

składające się max. z 15 uczniów (zwanych dalej uczestnikami). Opiekę merytoryczną 

nad drużynami sprawuje nauczyciel/opiekun. Każda szkoła może wystawić dowolną 

liczbę drużyn.  

4. Drużyny należy zgłaszać na „Karcie zgłoszenia” (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Wraz  

z Kartą zgłoszenia należy dostarczyć również „Zgodę na udział w programie osoby 

niepełnoletniej” podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika 

(Załącznik nr 2 do Regulaminu – dotyczy wszystkich niepełnoletnich członków 

zespołu) oraz „Zgodę na udział w programie osoby pełnoletniej” (Załącznik nr 3 do 

Regulaminu – dotyczy pełnoletnich opiekunów drużyn).  

5. Wypełnione i podpisane ww. dokumenty należy dostarczyć do Ośrodka Kultury  

im. C. K. Norwida (os. Górali 5, 31-959 Kraków) drogą mailową w formie skanów lub 

zdjęć na adres: nhlab@okn.edu.pl albo pocztą w terminie do 11 lutego 2022 r. (liczy 



się data wpływu). Udział w programie jest możliwy tylko w przypadku dostarczenia 

kompletu właściwie uzupełnionych dokumentów. 

6. Łącznie zaplanowano: cztery spotkania online (luty – maj 2022 r.), konkurs na 

krótkometrażowy film edukacyjny (II połowa maja 2022 r.) oraz finał programu  

w postaci uroczystej prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych filmów wraz  

z rozdaniem dyplomów i nagród (czerwiec/wrzesień 2022 r.).  

7. Wykłady online odbywać się będą raz w miesiącu (planuje się prowadzenie wykładów 

w ostatni czwartek miesiąca) na platformie ClickMeeting. Link do wydarzenia będzie 

przesyłany nauczycielowi/opiekunowi drużyny. Możliwa liczba uczestników 

wydarzenia to 50 osób. W przypadku potrzeby zwiększenia tej liczby, spotkanie 

będzie transmitowane na Facebooku Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa 

Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida (www.facebook.com/NHlabOKN).  

8. Udział drużyn (lub ich reprezentacji) wraz z opiekunem we wszystkich spotkaniach 

oraz realizacja filmu edukacyjnego są obowiązkowe.  

9. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w programie.   

10. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby drużyn zakwalifikowanych 

do udziału w programie. Drużyny będą kwalifikowane do udziału w programie według 

kolejności zgłoszeń. 

11. Informacji o programie udzielają:  

Elżbieta Urbańska-Kłapa: tel. 12 644 27 65, w. 21,  ekologia@okn.edu.pl, 

Magdalena Kotula: tel. 12 644 27 65, w. 47, m.kotula@okn.edu.pl.  
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