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Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie „EKO – Małopolska”

§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „EKO – Małopolska.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2. W ramach projektu zorganizowane zostanie wsparcie skierowane bezpośrednio do
osób młodych, uczniów szkół podstawowych / przedszkoli, placówek oświatowych,
organizacji zrzeszających osoby młode z obszaru Subregionu Sądeckiego (powiat:
nowosądecki, gorlicki, limanowski, Miasto Nowy Sącz) w tym:
a) Edukacja ekologiczna w formie warsztatów „Przyjaciele wody”– zajęcia w
terenie : segregacja odpadów „Przyda się” – drugie życie odpadów,
odnawialne źródła energii, warsztaty z budowy domków dla owadów , zasady
segregacji odpadów w tym Zero waste
b) Organizacja konkursu proekologicznego pn. ,,Posprzątaj z nami Sądecczyznę”
c) Organizacja wydarzenia „Posprzątaj z nami Sądecczyznę – Kajakowe SOS”:
- konferencja „Woda – unikalny zasób Sądecczyzny „
- spływ kajakowy połączony ze sprzątaniem brzegów jeziora.
3. Projekt docelowo obejmie wsparciem:
- w zakresie warsztatów ok. 100 osób młodych,
- w zakresie konkursu ,,Posprzątaj z nami Sądecczyznę” ok. 100 osób ( śr 5 grup),
- w zakresie konferencji „ Woda – unikalny zasób Sądecczyzny „: ok. 50 osób.
4. Uczestnikami projektu są: osoby młode uczęszczające do szkół podstawowych /
przedszkoli, zrzeszonych w organizacjach społecznych z obszaru województwa
Małopolskiego w szczególności z powiatów : nowosądeckiego, limanowskiego,
gorlickiego i Miasta Nowy Sącz, placówki oświatowe/organizacje z obszaru
województwa Małopolskiego w szczególności z powiatów : nowosądeckiego,
limanowskiego, gorlickiego i Miasta Nowy Sącz .
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§2
Działania w obszarze edukacji ekologicznej
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1. Realizacja projektu obejmuje następujące działania:
a) Organizację warsztatów o tematyce proekologicznej „Przyjaciele wody”
Placówki, które zakwalifikują się do projektu pozyskają zestawy odnawialnych źródeł
energii, które zostaną wykorzystane podczas warsztatów.
Zajęcia będą odbywać się w 5 grupach ( średnio 20 osób w jednej grupie).
Warsztaty odbędą się w terenie ( lasy, brzegi rzek, jezior), Uczestnicy dostaną
ekologiczne worki na śmieci oraz rękawiczki.
W trakcie warsztatów „Przyjaciele wody” zostaną zorganizowane zajęcia :
- segregacji odpadów „Przyda się - drugie życie odpadów”
- odnawialne źródła energii
- budowanie domków dla owadów, które zostaną zamontowane przy placówkach,
odwiedzanych miejscach,
- zasady segregacji odpadów w tym Zero Waste
Nabór do udziału w warsztatach trwa od 27.09.2021 do 1.10.2021.
O udziale we wsparciu decyduje kolejność zgłoszeń.
b) Organizację konkursu o tematyce proekologicznej pn. ,,Posprzątaj z nami
Sądecczyznę ”
Forma konkursu: grupy biorące udział w warsztatach prześlą karty zgłoszeń, opiszą w
nich efekty sprzątania – ilość zebranych odpadów, przekażą zdjęcia z zajęć (min.5),
stworzą pomysł na „innowacyjne” rozwiązanie problemów z zakresu ochrony
środowiska (min.1 strona)
Wykonane prace placówki
w terminie do 5.11.2021 r.

przesyłają

drogą

mailową

do

Organizatora

Cel: Konkurs ma na celu zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej,
propagowanie idei proekologicznego stylu życia, propagowanie zasad prawidłowej
segregacji odpadów, wtóre wykorzystywanie odpadów jako tworzyw.
Nagrody dla najlepszych prac:
Trzy (3) najlepsze prace otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 500 zł każda – są to
pomoce dydaktyczne o tematyce ekologicznej.
Zgłoszenia i prace będą składane drogę elektroniczną na adres: ekofan@interia.pl poprzez
złożenie pliku w formacie: mp3, jpg, pdf itp. oraz formularza stanowiącego załącznik nr 2 do
Regulaminu. W przypadku braku możliwości otworzenia przesłanego pliku komisja
konkursowa będzie kierować prośbę o przesłanie poprawnego pliku.
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Zasady oceny prac konkursowych oraz pracy Komisji konkursowej zostaną opisane w
Regulaminie konkursu.
Prace konkursowe powinny zawierać wyłącznie oryginalne, niepublikowane i nienagradzane
w innych konkursach, samodzielnie wykonane materiały takie jak: teksty, zdjęcia, ilustracje,
filmy itp.
c) Organizacja wydarzenia „ Posprzątaj z nami Sądecczyznę – Kajakowe SOS”
Konferencja „Woda – unikalny zasób Sądecczyzny” :
Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Heron w Siennej. Konferencja zostanie podzielona
na 4 bloki tematyczne :
- Wartość Wody – poznajmy ją
- Znaczenie Jeziora Rożnowskiego dla Małopolski i Małopolan
- Zamknięty obieg wody
-Jak chronić zasoby wodne.
Podczas konferencji zostaną ogłoszone wyniki konkursu „Posprzątaj z nami
Sądecczyznę”
„Kajakowe SOS”:
Spływ kajakowy połączony ze sprzątaniem brzegów jeziora. Uczestnicy ( ok. 10 osób)
dostaną ekologiczne worki oraz rękawiczki.

§3
Postanowienia końcowe
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
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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”);
1. Wszelkie dane osobowe są niezbędne dla realizacji, wykonywania i rozliczania
projektu „EKO Małopolska”. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego.
3. 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.
4. 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.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie „EKO
Małopolska”, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości jego
realizacji, wykonywania i rozliczania, a co za tym idzie udziału uczestnika w projekcie.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia realizacji w/w projektu, a także do
upływy terminów określonych w przepisach odrębnych, w tym dotyczących
archiwizowania dokumentacji projektowej.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia 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.
10. 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
projektu „EKO Małopolska” 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.
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11. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu realizacji projektu. Zbierane i
przetwarzane dane w zakresie uczestników projektu
- uczniów: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, mail, telefon, wiek.
-rodziców/prawnych opiekunów: imię i nazwisko.
12. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady
zawarte w Regulaminie.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować
będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
14. 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.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2021r.
16. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do udziału w warsztatach proekologicznych
„Przyjaciele wody”
Załącznik nr 2 – Karta zgłoszeń do konkursu „Posprzątaj z nami Sądecczyznę”

Zatwierdzam:
Monika Bochenek- Wiceprezes Zarządu Fundacji
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Formularz zgłoszeniowy do udziału w warsztatach proekologicznych „Przyjaciele wody „ w
ramach projektu pt. „EKO Małopolska”

Pełna nazwa placówki
oświatowej/organizacji
Adres
Nr telefonu
Adres mailowy
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w
sprawie projektu
Telefon osoby do kontaktu
Adres mailowy osoby do kontaktu
Zgłaszam chęć udziału w projekcie „Eko Małopolska”

………………………………................................................................................
(miejscowość i data)

(podpis i pieczątka osoby odpowiedzialnej)

Do udziału w projekcie zgłaszam:

Liczba zgłaszanych
uczniów/osób
młodych

Wiek/klasa/grupa ( w przypadku zgłoszenia kilku roczników
prosimy o podanie wieku/klasy a w nawiasie liczby dzieci z tego
wieku/ z tej klasy/grupy)

………………...........................................................................……………
(miejscowość i data)

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
(formularz przedkładają tylko podmioty zakwalifikowane do udziału w projekcie
w jego późniejszym etapie)
Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie pn. „Posprzątaj z nami Sądecczyznę”
Pełna nazwa Szkoły/organizacji
Adres S
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w
sprawie konkursu
telefon
Adres mailowy
Obszar sprzątania
Miejscowość
Ilość zebranych worków/odpadów
Załączniki obligatoryjne:
1. Dokumentacja zdjęciowa– min. 5 zdjęć
2. Innowacyjne rozwiązanie problemów z zakresu ochrony środowiska (opis. Min 1 str.
A4)
.....................…..……..................……………………………………………….
(miejscowość i data)
(podpis i pieczątka osoby odpowiedzialnej)

