Regulamin
„Cyklu warsztatów questingowych – W poszukiwaniu skarbów”
I.

Cele:

1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację
ogólnodostępnych warsztatów dla podmiotów z obszaru objętego LSR, w wyniku których powstaną questy

- formy zabawy terenowej z walorami edukacyjnymi i zagadkowymi przedstawione w formie ulotek.
2. Promocja regionu i Kampinoskiego Parku Narodowego.
3. Promocja i rozwój agroturystyki poprzez włączenie gospodarstw w trasy questu.
4. Rozszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD.
5. Stworzenie trzech tras wypraw odkrywców promujących Gminę Leszno i KPN.
II.
Organizator: Gmina Leszno
Patronat honorowy : Wójt Gminy Leszno
Koordynator Projektu: Edyta Przybysławska
Partnerzy:















III.

Kampinoski Park Narodowy
Biblioteka Publiczna Gminy Leszno
Zespół Sportowo – Rekreacyjny w Lesznie
Środowisko 63 Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych ZHR
Agrokultura Korfowe
Stajnia Mandra
Zespół Szkół Publicznych w Lesznie
Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie
Przedszkole Publiczne w Lesznie
Przedszkole Publiczne w Zaborowie
SOSW w Lesznie
Świetlica w Łubcu
Świetlica w Lesznie
Świetlica w Czarnowie
Świetlica w Zaborowie
Nabór:

Uczestnicy: wszystkie 3 warsztaty maja charakter otwarty, są nieodpłatne, głównie skierowane są do mieszkańców
Gminy Leszno, którzy interesują się turystyką, przyrodą, historią i kulturą regionu i wykażą się twórczymi
zdolnościami lub zamiłowaniem turystycznym:
a. plastycznymi (praca plastyczna wykonana dowolna techniką tematyka związana z pokazaniem dziedzictwa
kulturowego regionu)

b. literackimi (napisanie wiersza mówiącego o walorach naszego regionu, historii itp.)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu organizację „W poszukiwaniu skarbów-cyklu warsztatów questingowych”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

c. znajomością walorów przyrodniczych, historycznych lub kulturowych Gminy Leszno i okolic (napisanie
krótkiej prezentacji odręcznie lub w programie tekstowym, przygotowanie krótkiego filmu załączonego na
płycie DVD lub zaprezentowanie zdjęcia ukazujących dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze lub historyczne

Gminy Leszno,)
Dodatkowo prosimy o wypełnienie i załączenie formularza zapisów i zgody rodzica w przypadku osób
niepełnoletnich.
IV.

Terminy warsztatów i miejsca:
a. 26 kwietnia
b. 14 czerwca
c.

4 października
Warsztaty będą odbywały się na terenie Gminy Leszno w godz. 9.00-17.00.

V.

Termin i miejsce składania prac:

Prosimy o nadsyłanie prac lub składanie osobiście w Bibliotece Publicznej w Lesznie,
Al. Wojska Polskiego 21, 05-84 Leszno. Decyduje data stempla pocztowego.
W terminach:
a. do dnia 23 kwietnia do godz. 16.00 na warsztaty odbywające się 26 kwietnia

b. do dnia 11 czerwca do godz. 16.00 na warsztaty odbywające się 14 czerwca
c. do dnia 1 października do godz. 16.00 na warsztaty odbywające się 4 października
Biblioteka jest czynna w poniedziałek w godz.: 10:00 – 18:00 i od wtorku do piątku w godz.: 9:00 – 17:00
Liczba miejsc jest ograniczona – 15 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

VI

Zasady wyłonienia uczestników warsztatów:

O zakwalifikowaniu decydować będą:
- kolejność zgłoszeń, do wyczerpania miejsc
- przygotowanie jednej z wymaganych prac.

W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna będzie zgoda rodzica na uczestnictwo w warsztatach oraz numer
telefonu do natychmiastowego kontaktu.
W przypadku choroby lub innych okoliczności powodujących rezygnację z uczestnictwa w warsztatach prosimy o
niezwłoczne powiadomienie pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Leszno w celu zwolnienia miejsca, na które
będzie mógł przybyć inny uczestnik.
VII

Program warsztatów z questingu

Czas trwania warsztatów z ułożeniem pierwotnej wersji jednego questu: 8 godzin
Szczegółowy program warsztatów obejmuje:


Wspólne gry i zabawy w celu zapoznania się uczestników i zintegrowania grupy (typu ice-breakers i team
building)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu organizację „W poszukiwaniu skarbów-cyklu warsztatów questingowych”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.



Prezentacja multimedialna o questingu (przedstawienie koncepcji, metodologii, przykładów istniejących
questów); każdy z uczestników otrzyma materiały merytoryczne i szkoleniowe dotyczące questingu



Omówienie z uczestnikami wybranego tematu questu (wcześniej uczestnicy warsztatów dostaną za zadanie

przygotować informacje o wybranym temacie)


Opracowanie wstępnej wersji trasy questowej



Wyjście w teren, spacer trasą questu z układaniem wierszowanego tekstu



Powrót do miejsca warsztatów, podział na grupę dopracowującą tekst questu i na grupę wykonującą rysunki,

mapkę i pieczęcie do Skarbu


Zakończenie warsztatów – konkurs z dyplomami i drobnymi nagrodami.
Uwagi:

1. Kontakt trenera questingu z przedstawicielem grupy warsztatowej trwa jeszcze do 3 miesięcy od terminu
warsztatów (ewaluacja questu w terenie i wspólna praca nad finalną wersją ulotki questowej.
2. Przewidujemy przerwę na obiad i dwie przerwy na kawę i herbatę.
Opracowała:
Edyta Przybysławska
Koordynator Projektu
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