
 
 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein   
i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

 

  

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

INICJATYWA EKOLOGICZNA  

 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu „Inicjatywa Ekologiczna” jest Fundacja Horyzont360 w ramach 

projektu „Eko-Świadomi Młodzi Obywatele Małopolski" realizowanego w ramach programu 

dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego przez Islandię, 

Liechtenstein i Norwegię prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana 

Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji 

Obywatelskich (łącznie zwani „Operatorem”), finansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie 

Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem 

Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli  

 

2. ODBIORCY 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i placówek 

oświatowych z terenu województwa małopolskiego w szczególności subregionu sądeckiego, 

chcących zrealizować inicjatywę pro ekologiczną. 

 

3. CEL KONKURSU 

Celem ogólnym konkursu jest zaplanowanie, a następnie poprzez naukę w działaniu 

realizacja małych oddolnych inicjatyw, czyli przedsięwzięć na rzecz dobra wspólnego 

zakładających edukację ekologiczną lokalnej społeczności oraz kształtowanie 

prawidłowych postaw dzieci i dorosłych związanych z ochrona środowiska. 

 

4. NAGRODY  

1. Najciekawsze, najbardziej innowacyjne akcje oraz te które zrzeszą największą liczbą 

uczestników otrzymają możliwość udziału w wyjeździe tematycznym, podczas którego 

zorganizowane zostaną warsztaty pro ekologiczne, podejmowane będą aktywności 

sportowo- ruchowe i in.  

2. Wyjazd będzie miał charakter edukacyjny, będzie odpowiadał misji projektu.  

3. Głównym celem wyjazdu tematycznego będzie edukacja w sprawach środowiska i ekologii 

oraz wspierania postaw proekologicznych. 

4. W wyjeździe uczestniczyć może grupa max. 30 osób w tym dzieci, młodzież, opiekunowie. 

5. Kwota, jaką organiztor zamierza przeznaczyć na realizację wyjazdu tematycznego wynosi 

10 000,00 zł . 

 

5. KRYTERIA WYBORU 

Inicjatywa, musi być realizowana na rzecz dobra wspólnego społeczności lokalnej, w 

której funkcjonuje organizacja pozarządowa/ grupa nieformalna/ placówka oświatowa. 

Dla Organizatorów Konkursu szczególnie ważna jest realizacja przedsięwzięć, które zakładają 
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edukację ekologiczną oraz kształtowanie postaw ochrony środowiska wśród dzieci i 

dorosłych. Szczegółowe kryteria obejmują: 

1. Adekwatność do możliwości i potrzeb społeczności 

2. Adekwatność zaproponowanych działań do tematyki konkursu 

3. Opis zaangażowania lokalnej społeczności 

4. Budowanie zasięgów. 

Organizator informuje, iż budowanie zasięgów oceniane będzie na podstawie popularyzacji 

inicjatywy np. poprzez 100 polubień posta na temat inicjatywy, czy 50 udostępnień w mediach 

społecznościowych danej grupy. 

Przykładem Inicjatywy Ekologicznej może być np.: 

− Zorganizowanie wyzwania dla społeczności lokalnej do zrealizowania w 

określonym czasie, np. 20 dni bez plastiku, 1 miesiąc bez mięsa, spacer do lasu 2 

x dziennie. 

− Organizacja konkursu o tematyce ekologicznej, współzawodnictwa dla 

mieszkańców społeczności. 

− Zorganizowanie obchodów dnia poświęconego wybranemu tematowi 

ekologicznemu np. pikniku, debaty, akcji społecznej 

− Instalowanie budek dla ptaków czy budowanie domków dla owadów; 

− Zakładanie łąk kwietnych, sadzenie kwiatów na ogólnodostępnych rabatach i w 

donicach;  

− Tworzenie ogrodów sensorycznych, nowe nasadzenia w przestrzeni publicznej 

− Warsztaty i zajęcia edukacyjne nt. segregacji śmieci, ochrony przyrody, segregacji 

śmieci czy organizacja „dzikich zajęć terenowych” 

 

 

6. SPOSÓB SKŁADANIA 

W konkursie należy złożyć plan działań w formie wypełnionego formularza stanowiącego 

załącznik nr 1 do Regulaminu.  

 

Podpisany wniosek  należy dostarczyć do 04.11.2022 r.  na adres e-mail: 

projekty@fundacjahoryzont360.pl 

 

 

7. HARMONOGRAM 

• Do 04.11. 2022 r. - przyjmowanie wniosków 

• Do 15.11. 2022 r. - rozstrzygniecie Konkursu 

• Do 15.12.2022 r.- realizacja zwycięskiej Inicjatywy    

• Do 31.01.2023 r.- realizacja wyjazdu dla zwycięskiej grupy  

 

8. OBOWIĄZKI REALIZATORA 

Obowiązki organizacji realizującej Inicjatywę Ekologiczną 2022: 

W trakcie realizacji: 

1. Przeprowadzenie Inicjatywy zgodnie z opisanym planem w formularzu (w przypadku 

planowanych zmian należy uzyskać akceptację Fundacji 

2. Promocja projektu: 
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a) Dokumentowanie Inicjatywy w formie zdjęć 

b) Informacja w mediach społecznościowych/www, 

3. Informowanie o źródle finansowania przy promocji w mediach, na materiałach 

promocyjnych, przy organizacji wydarzeń otwartych  

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane 

osobowe jest Fundacja Horyzont360 z siedzibą Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy, tel. 

667666508, mail: fundacja@fundacjahoryzont360.pl, wpisana  przez  Sąd  Rejonowy  dla  

Krakowa- śródmieścia w Krakowie,  XII  Wydział Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  

Sądowego  do  Rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji społecznych  i  zawodowych,  

fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki zdrowotnej pod nr KRS: 

0000053778; NIP:7343545004. REGON:36618142300000 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”); 

3. Wszelkie dane osobowe są niezbędne dla realizacji, wykonywania i rozliczania projektu 

„Eko-Świadomi Młodzi Obywatele Małopolski" realizowanego w ramach programu 

dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego przez Islandię, 

Liechtenstein i Norwegię prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana 

Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji 

Obywatelskich (łącznie zwani „Operatorem”), finansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie 

Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem 

Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli oraz wykorzystywane są wyłącznie na 

potrzeby realizacji  w/w projektu.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane także w celu monitoringu, zgłoszeń, raportowaniu, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w  zakresie 

prawem przewidzianym lub niezbędnym dla działalności Fundacji. 

5. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania innym podmiotom, które na 

zlecenie Fundacji uczestniczą w realizacji w/w umowy w szczególności podmiotom 

księgowym, audytowym, informatycznym i innym, które na zlecenie Fundacji wykonują 

niezbędne czynności związane z w/w umową. 

6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie, a odmowa 

ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości jego realizacji, wykonywania i 

rozliczania, a co za tym idzie udziału uczestnika w projekcie. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

9. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia realizacji w/w projektu, a także do 

upływu terminów określonych w przepisach odrębnych, w tym dotyczących archiwizowania 

dokumentacji projektowej. 

10. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu 

do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
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przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i 

cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto osobie przysługuje 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. I wobec powyższego uczestnik projektu oświadcza, że zgłaszając swój udział w 

projekcie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych 

przeze niego dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji Eko-Świadomi Młodzi 

Obywatele Małopolski przez Fundację i na zasadach wyżej określonych oraz zgodnie z 

:RODO; ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 922 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 

1024); wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa w tym z obowiązujących w Fundacji 

regulacji w szczególności Polityki Bezpieczeństwa, Polityki Prywatności Serwisów 

Informatycznych, z którymi się zapoznałem i akceptuję ich treść. 

12. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu realizacji projektu, w tym 

realizacji inicjatyw ekologicznych. 

Zbierane i przetwarzane dane w zakresie uczestników projektu 

- uczniów: Imię i nazwisko, wiek.  

- nauczycieli- imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy. 

13. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady 

zawarte w Regulaminie. 

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować 

będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, 

pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie 

Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej. 

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2022 r. 

17. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 – formularz wniosku 

Załącznik nr 2- wzór sprawozdania 

Załącznik nr 3- zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

 

 

 


