
Regulamin promocji na zajęcia edukacji ekologicznej 
1. Celem prowadzonych zajęć jest kształtowanie świadomości uczestników o środowisku, 

jego ochronie oraz zagrożeniach oraz rozwijanie postaw proekologicznych u dzieci  
i młodzieży. 
 

2. Zajęcia skierowane są do przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz innych 
ośrodków edukacyjnych. 
 

3. Kupon promocyjny będzie opublikowany 22.12.2017r. na stronach świątecznego 
dodatku do Gazety Pomorskiej – Świąteczne Inspiracje w Teleprogramie, czyli dodatku 
telewizyjnym . 
 

4. Jeden kupon promocyjny upoważnia do skorzystania z 5h zajęć edukacyjnych w cenie 
promocyjnej tj. 25 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną (45 minut). 
 

5. Minimalna ilość zamówionych zajęć edukacyjnych w cenie promocyjnej to 5h do 
poprowadzenia w jednym terminie. 
 

6. Maksymalna ilość zamówionych zajęć edukacyjnych w cenie promocyjnej to 10h. 
 

7. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca stycznia 2018 roku.  
 

8. Zlecenia przeprowadzenia zajęć Edukacji Ekologicznej odbywa się drogą elektroniczną 
na adres: srodowisko@ekomila.com.pl lub telefonicznie pod nr: 881-951-653.   
 

9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 881-951-653  
i 784-697-895.  
 

10. Zajęcia Edukacyjne skierowane są do różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży.  
W zależności od wieku grupy, zajęcia różnią poruszaną tematyką. 
 

11. Zajęcia odbywają się w terminie ustalonym wspólnie przez Zamawiającego z 
Wykonawcą. Miejscem przeprowadzenia zajęć w cenie promocyjnej będzie teren 
placówki – szkoły zamawiającej zajęcia.  
 

12.  Tematy zajęć objęte ceną promocyjną do wyboru: 
 Największy, Najszybszy, Najmądrzejszy – ptasi rekordziści – Uczestnicy zajęć 

dowiedzą się jaki ptak lata najszybciej, jaki jest najmądrzejszy i ilu ptasich 
rekordzistów występuje w Polsce, a nawet w naszym bezpośrednim otoczeniu. 

 Koty nie piją mleka, a bociany nie jedzą żab – Zwierzęcy pogromcy mitów – 
Uczestnicy dowiedzą się prawdy o popularnych mitach o zwierzętach. 



 Czym jest las, co w nim mieszka, jak o niego dbać? – Uczestnicy dowiedzą się  
o budowie, funkcjach i zagrożeniach lasu i jego mieszkańców, poprawnym 
zachowaniu w lesie oraz dlaczego nie wolno spuszczać w nim psów. 

 Co w trawie piszczy – zwierzęta łąk i pól – Uczestnicy dowiedzą się jakie zwierzęta 
mogą spotkać na łąkach i na polach, dlaczego trzeba uważać pod nogi na spacerach 
oraz jak wielkim zagrożeniem są pożary łąk 

 Złe imię dobrych zwierząt – czy szkodnik szkodzi? – Uczestnicy dowiedzą się o tym, 
czy mysz w piwnicy to szkodnik oraz o tym, że każde najmniejsze zwierzę ma swoją 
ważną rolę w środowisku. 


