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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Posprzątaj z nami Sądecczyznę” 

 

§ 1 Informacje ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Posprzątaj z nami Sądecczyznę” 

współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Krakowie w ramach Programu Priorytetowego – Edukacja Ekologiczna. 
2. Projekt realizowany jest przez Fundację Horyzont360, 33- 311 Wielogłowy 153. 

3. Okres realizacji: 01.05. – 16.10.2020 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. 

5. Projekt skierowany jest do placówek oświatowych i dzieci uczęszczających do tych placówek z terenu Powiatu 
Nowosądeckiego, Gorlickiego, Limanowskiego i Miasta Nowego Sącza. 

Projekt docelowo obejmuje: 

1) min. 50 placówek oświatowych: szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Powiatu Nowosądeckiego, 
Gorlickiego, Limanowskiego i Miasta Nowego Sącza, 

2) min. 1000 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym uczęszczających do placówek oświatowych: szkół 

podstawowych i przedszkoli z terenu Powiatu Nowosądeckiego, Gorlickiego, Limanowskiego i Miasta 

Nowego Sącza (ok. 20 uczniów z danej placówki). 
6. Głównym celem projektu jest podniesieni poziomu świadomości ekologicznej wśród dzieci przedszkolnych i 

młodzieży w wieku szkolnym z terenu Powiatu Nowosądeckiego, Gorlickiego, Limanowskiego i Miasta 

Nowego Sącza za pomocą organizacji aktywnej kampanii edukacyjnej pn. „Posprzątaj z nami Sądecczyznę” 
oraz działań budujących świadomość ekologiczną wśród dzieci i młodzieży. 

7. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: 

a) Doposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne do pomiaru jakości powietrza i gleby, 
b) Organizacja dla uczniów zajęć z edukacji ekologicznej, 

c) Organizacja konkursu „Posprzątaj z nami Sądecczyznę”, 

d) Organizacja eventu ekologicznego.  

§ 2 Rekrutacja do projektu 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w działaniach wskazanych w § 1 pkt 7 

2. Rekrutacja placówek oświatowych: 
a) Do projektu przyjmowane będą zgłoszenia od: Szkół Podstawowych i przedszkoli z terenu objętego 

wsparciem – Powiat Nowosądecki, Gorlicki, Limanowski i Miasto Nowego Sącza. 

b) Każda placówka oświatowa, która wyrazi chęć udziału w projekcie składa wypełniony formularz 
zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz przesyła go w formie podpisanego skanu na adres mailowy: 

ekoSadecczyzna@interia.pl do dnia 15.07.2020r. 

c) Członkowie zespołu projektowego dokonują weryfikacji przesłanych formularzy w oparciu o kryteria, 

o których mowa w § 2 pkt 2a. 
d) W przypadku większej liczby chętnych, niż miejsc, o przyjęciu placówki oświatowej do projektu będzie 

decydowała kolejność zgłoszeń. 

e) O zakwalifikowaniu danej placówki do projektu decyduje Realizator Projektu. 

f) Placówki oświatowe zakwalifikowane do projektu zostaną o tym poinformowane drogą mailową. 
3. Rekrutacja do projektu trwa od dnia 1.06.2020 do 15.07.2020 r, z możliwością przedłużenia terminu. 

4. Placówka oświatowa /wraz z grupą uczniów wytypowanych do udziału w projekcie/, zakwalifikowana do 

projektu, obowiązkowo weźmie udział w konkursie pn. „Posprzątaj z nami Sądecczyznę”. 

§ 3 Działania przewidziane w projekcie 

1. Edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych: 

a) Każda placówka oświatowa zakwalifikowana do projektu otrzyma materiały dydaktyczne w postaci 

zestawu do pomiarów jakości powietrza i gleby w walizce terenowej oraz zestaw ekologicznych worków 
na śmieci i rękawiczek. Zestawy po zakończeniu realizacji projektu, stanowić będą własność placówki.  

b) W każdej placówce oświatowej przeprowadzone zostaną zajęcia z edukacji ekologicznej z wykorzystaniem 

otrzymanego wyposażenia. Udział uczniów w zajęciach warsztatowych ma na celu poszerzenie wiedzy na 
temat ochrony powietrza, wód, lasów oraz gleby.  

c) Organizacja konkursu „Posprzątaj z nami Sądecczyznę” – Każda placówka wraz z uczniami biorącymi 

udział w projekcie na wybranym przez siebie terenie na obszarze objętym projektem będzie prowadzić 
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badania z użyciem otrzymanego sprzętu. Uczniowie dokonują pomiarów gleby i powietrza, zliczają ilość 

zebranych odpadów, w celu sprawdzenia jak zanieczyszczona jest ich okolica. Następnie w formularzu 

konkursowym (załącznik nr 2) opiszą wyniki jakie uzyskali po przeprowadzeniu badań, dołączą 
dokumentację fotograficzną i przygotują swoje innowacyjne rozwiązania problemów z zakresu ochrony 

środowiska.   

Formularze wraz z załącznikami należy przesłać drogą mailową na adres: ekoSadecczyzna@interia.pl 

Nadesłane prace zostaną poddane ocenie przez komisję, dokonując wyboru 3 najbardziej efektywnych zajęć 
terenowych (m.in. ilość otrzymanych pomiarów, najlepsze pomysły na walkę z zanieczyszczeniem). 

Zwycięscy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które wręczone zostaną podczas eventu 

podsumowującego projekt.   
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do 30.09.2020r. 

2. Eko-event: 

 Każda placówka weźmie udział w finale projektu- evencie ekologicznym, którego celem będzie promocja idei 

czystego środowiska wśród społeczności lokalnej szkół oraz rodzin dzieci biorących udział w działaniach projektu. 
Podczas eko-eventu przewidziano zawody sportowe, zajęcia ekologiczne z wykorzystaniem surowców wtórnych, 

quizy ekologiczne oraz rozstrzygnięcie konkursu „Posprzątaj z nami Sądecczyznę”. Miejsce organizacji: Heron 

Live Hotel, Sienna 104, Gródek nad Dunajcem. Termin realizacji: październik 2020r. 

 

§  4 

Prawa i obowiązki placówki biorącej udział w projekcie 

 

1. Każda placówka zakwalifikowana do projektu, ma prawo brać udział we wszystkich formach zajęć 

przewidzianych w projekcie. 

2. Placówka zobowiązuje uczniów (uczestników projektu) do: 
1) regularnego i aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach objętych projektem. 

2) potwierdzenia obecności na warsztatach poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

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”); 

1. Wszelkie dane osobowe są niezbędne dla realizacji, wykonywania i rozliczania projektu „Posprzątaj z nami 
Sądecczyznę” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna, wykorzystywane są 

wyłącznie na potrzeby realizacji  w/w projektu.  
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 realizacją projektu.  

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie „Posprzątaj z nami Sądecczyznę”, a 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości jego realizacji, wykonywania i rozliczania, a co 

za tym idzie udziału uczestnika w projekcie. 
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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 „Posprzątaj z nami Sądecczyznę” 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. 

11. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu realizacji projektu. Zbierane i przetwarzane dane w 

zakresie uczestników projektu 

- uczniów: Imię i nazwisko, klasa.  

- nauczycieli (opiekunów warsztatów) imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy. 

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 01.06.2020 r. 

16. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie  

Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie  

 

 

Zatwierdzam: dr Monika Bochenek- Wiceprezes Zarządu Fundacji 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Posprzątaj z nami Sądecczyznę” 

Pełna nazwa placówki oświatowej  

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 Szkoły/Przedszkola w projekcie „Posprzątaj z nami Sądecczyznę” 

……………………………….............................................................................................................................................

(miejscowość i data)       (podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły lub nauczyciela z placówki) 

 

Nauczyciel oddelegowany do opieki nad dziećmi podczas zajęć warsztatowych:  

Imię nazwisko  
 

tel. Kontaktowy  

 

Adres mailowy   

 

W zajęciach warsztatowych wezmą udział uczniowie: 

Klasa/ wiek Liczba łączna uczestników 

  

  

  

 

 

……………….........................................................................…………………………………………………………….

 (miejscowość i data)        (podpis i pieczątka Dyrektora Placówki/ lub nauczyciela -opiekuna) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie „Posprzątaj z nami Sądecczyznę” 

-do 30.09.2020 /druk dla uczestników konkursu/ 

 

Pełna nazwa Szkoły  

Adres Szkoły  

Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie 

konkursu  

 

telefon  

Adres mailowy  

 

Nazwa obszaru zgłaszanego do Konkursu  

Miejscowość, w której obszar się mieści  

Położenie badanego obszaru (np. obszar o 

powierzchni XXX metrów2, położenie 
miejscowość XXXX, na wysokości Szkoły 

Podstawowej XXXX) 

 

Analiza badań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja innowacyjnych rozwiązań problemów z zakresu ochrony środowiska: 

………………………………………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………..(max. 3000 znaków) 

Załączniki obligatoryjne: 

1. Dokumentacja zdjęciowa z pomiarów – 3 zdjęcia. 

2. Dokumentacja zdjęciowa badanego obszaru- 2 zdjęcia. 

 

 

 

 

……………….........................................................................……………………………………………………………

 (miejscowość i data)          (podpis i pieczątka opiekuna grupy/nauczyciela) 


