
 

  
  

 
 

Projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00) współfinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej 

     DRW.III.052.10.4.2017 
 

ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH ZIELARSKICH 
 
 
Departament Rolnictwa  i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zaprasza 
zorganizowane grupy od 15 do 20 dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 7 do lat 15 uczestniczących w 
organizowanym przez szkoły lub organizacje pozarządowe wypoczynku wakacyjnym do udziału w warsztatach 
zielarskich „Ogrody ziołowe” . 
 
Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci i młodzieży szkolnej z cennymi zasobami roślinności zielarskiej najbliższego 
otoczenia. Zajęcia związane będą z pokazaniem  i uświadomieniem dzieci, jak pożyteczne gatunki ziół występują w 
ich miejscowościach i okolicy.  
 
Warsztaty zielarskie odbywać się będą w terminie od 17 lipca do 31 sierpnia 2017r. Zajęcia warsztatowe 
organizowane będą w plenerze na terenie województwa opolskiego- w gospodarstwach rolnych, agroturystycznych 
lub ogrodach ziołowych podmiotów prowadzących warsztaty zielarskie dla dzieci. 
 
Zajęcia warsztatowe będą  jednodniowe i trwać będą do 4 godzin zegarowych. 
 
Organizator zapewnia: 
- zajęcia edukacyjne z uprawy ziół w ogródkach przydomowy i ich wykorzystaniu w prawidłowej diecie,  lecznictwie         
  i kosmetyce, 
- poczęstunek dla uczestników warsztatów, 
- transport uczestników z miejsca organizacji wypoczynku na warsztaty i z powrotem. 
 
Zgłaszający (szkoła, organizacja pozarządowa) zapewnia: 
- grupę dzieci chętnych do udziału w warsztatach, 
- opiekę osoby dorosłej, 
- ubezpieczenie uczestników warsztatów. 
 
Zgłoszenia na warsztaty proszę przesyłać do dnia 28.07.2017r. na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres 
mailowy  drw@opolskie.pl . Osobami do kontaktu  są Pan Arkadiusz Głąb tel. 77 44 82 124 oraz Pan Artur Ślimak 
tel. 77 44 82 107.  
 
Warsztaty realizowane są w ramach projektu pn. ”Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa 
przyrodniczego”. Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. 
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