Regulamin Akcji Edukacyjnej Zbiórki Baterii „BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA”
prowadzonej w jednostkach oświatowych z terenu Miasta Białegostoku
w okresie od 16.11.2020 r. do 31.05.2021 r.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Akcji Edukacyjnej
Zbiórki Baterii „BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA” zwanej dalej w treści
regulaminu Akcją Edukacyjną.
2. Organizatorem Akcji Edukacyjnej jest Miasto Białystok – Prezydent Miasta
Białegostoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, zwany dalej
Organizatorem.
3. W Akcji Edukacyjnej mogą uczestniczyć jednostki oświatowe prowadzone przez
Miasto Białystok jak i prowadzone przez organy inne niż Miasto Białystok, działające
na terenie Miasta Białystok.
4. Celem Akcji Edukacyjnej jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z białostockich
jednostek oświatowych oraz zebranie jak największej ilości baterii jako odpadu
niebezpiecznego (zagrażającego ludziom i środowisku).
5. Akcja Edukacyjna skierowana jest do dzieci i młodzieży z jednostek wskazanych
w ust. 3 oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.
6. Rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach:
- EKOSZKOŁA
- EKOPRZEDSZKOLE
7. Tytuł EKOSZKOŁY/EKOPRZEDSZKOLA może otrzymać szkoła i przedszkole,
która/które zbierze największą ilość baterii w kilogramach w przeliczeniu na liczbę
uczniów/przedszkolaków danej jednostki oświatowej, podaną w formularzu
zgłoszeniowym (załącznik Nr 1do niniejszego Regulaminu).
§2
ZASADY ZGŁOSZENIA
1. Udział w Akcji Edukacyjnej należy zgłosić w terminie 16 – 30.11.2020 r.
2. Warunkiem przystąpienia do Akcji Edukacyjnej:
- jest wypełnienie Formularza Uczestnictwa (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu),
- podpisanie Formularza Uczestnictwa przez dyrektora jednostki oświatowej,
- dostarczenie pocztą elektroniczną skanu w/w dokumentów do Organizatora na adres
mailowy dgk@um.bialystok.pl. Wzór formularza wraz z załącznikami jest dostępny
na stronie internetowej Organizatora www.odpady.bialystok.pl w zakładce Edukacja
i wycieczki -> Konkursy Ekologiczne -> Akcja Edukacyjna Zbiórki baterii „Bez stresu
dla środowiska”.
3. Formularz należy wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny ze stanem
faktycznym.
4. Zespoły Szkolno – Przedszkolne zgłaszają oddzielnie szkołę i oddzielnie przedszkole.
5. Wypełnienie i przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
6. W przypadku odstąpienia od udziału w Akcji Edukacyjnej jednostka oświatowa jest
zobowiązana niezwłocznie przesłać informację w formie skanu dokumentu, który

stanowi (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) na adres mailowy organizatora
dgk@um.bialystok.pl .
7. Po odstąpieniu od udziału w Akcji Edukacyjnej jednostka oświatowa jest zobowiązana
do zwrotu wydanych przez organizatora pojemników do zbiórki baterii (zwrot
do siedziby Organizatora) w przeciągu 7 dni roboczych (licząc od dnia przesłania
wypełnionego Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu) na koszt jednostki
oświatowej.
8. Jednostka, która odstąpi od udziału w Akcji Edukacyjnej, nie może domagać się zwrotu
przekazanych organizatorowi baterii.
9. Przystępując do Akcji Edukacyjnej, jednostka oświatowa wyraża zgodę na przebywanie
Organizatora w szkole lub przedszkolu w celu odbioru pełnych pojemników na zużyte
baterie, a także na publikację danych szkoły lub przedszkola oraz zdjęć na stronie
internetowej Organizatora www.odpady.bialystok.pl i w jego materiałach
promocyjnych dotyczących Akcji Edukacyjnej.
§3
DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW
1. Organizator zapewnia pojemniki do zbiórki zużytych baterii oraz plakaty informacyjne
wspomagające Akcję Edukacyjną.
2. Pojemnik do zbiórki baterii ma znajdować się w miejscu dostępnym
dla uczniów/przedszkolaków. Plakaty edukacyjne mają być umieszczone obok
pojemnika jako oznakowanie miejsca zbiórki.
3. Gdy jednostka oświatowa potrzebuje większą ilość pojemników – wniosek w tym
zakresie
należy
skierować
na
adres
mailowy
Organizatora:
dgk@um.bialystok.plPlakaty oraz pojemniki na baterie udostępniane są bezpłatnie.
4. Jednostka oświatowa biorąc udział w Akcji Edukacyjnej zobowiązuje się:
- zapewnić nadzór nad pojemnikami w taki sposób, aby były do nich zbierane wyłącznie
zużyte baterie,
- rozmieścić dostarczone przez organizatora pojemniki w miejscach dostępnych, w taki
sposób, aby osoby przynoszące zużyte baterie mogły je z łatwością wrzucić
do pojemnika.
5. Pojemniki na baterie udostępnione są jednostkom oświatowym przez Organizatora
na czas trwania Akcji Edukacyjnej. Po zakończeniu Akcji Edukacyjnej, pojemniki
odbierane są wraz z ostatnią zgłoszoną do odbioru partią baterii.
§4
ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII
1. Zbiórka zużytych baterii będzie prowadzona w białostockich jednostkach oświatowych
od dnia zgłoszenia swojego udziału w Akcji Edukacyjnej do 31.05.2021 r.
2. Uczestnicy konkursu zbierają i przynoszą do placówki zużyte baterie o rozmiarach
nie większych niż baterie typu D (R20).
3. Baterie można przynosić do nauczyciela - koordynatora Akcji Edukacyjnej w jednostce
oświatowej bądź wrzucić baterie bezpośrednio do pojemnika wystawionego
i oznaczonego plakatem.
4. Potrzebę odbioru pełnego pojemnika na zużyte baterie (tylko i wyłącznie całkowicie
zapełnionego pojemnika) zgłasza się pocztą elektroniczną na adres mailowy:
dgk@um.bialystok.pl, podając nazwę szkoły/przedszkola oraz adres, z którego
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pojemnik ma być odebrany. Pojemniki zapełnione częściowo nie będą odbierane
(nie dotyczy to ostatniego odbioru kończącego akcję zbiórki).
Pojemniki z bateriami powinny być przygotowane do odbioru w łatwo dostępnym
miejscu, np. dyżurka, portiernia. Przy odbiorze pojemnika z bateriami jest wymagana
obecność nauczyciela – koordynatora lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrekcję
jednostki oświatowej.
Baterie odbiera się z jednostek oświatowych w terminie do 5 dni roboczych
od momentu przyjęcia zgłoszenia, jednak nie częściej niż raz w tygodniu. Do momentu
odbioru baterii przez organizatora, należy je przechowywać w bezpiecznym
i niedostępnym dla dzieci miejscu.
W momencie odbioru zużyte baterie zostaną zważone przez organizatora w obecności
nauczyciela – koordynatora lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrekcję jednostki
oświatowej, co zostanie poświadczone pozostawieniem w jednostce oświatowej przez
organizatora kopii Karty Odbioru Baterii, która zawiera:
- datę odbioru baterii
- nazwę jednostki oświatowej,
- sumaryczną wagę baterii odebranych z jednostki,
- podpis osoby odbierającej jak i zdającej baterie.
Odbiór baterii z placówek oświatowych przewidziany jest do dnia 18.06.2021 r.,
§5
TRYB WYŁONIENIA LAUREATÓW KONKURSU

1. Wyboru laureatów konkursu dokona Komisja konkursowa zwana dalej Komisją
powołana przez Organizatora odrębnym zarządzeniem.
2. Komisja wyłoni zwycięzców na podstawie danych uzyskanych z dokumentów
potwierdzających odbiór baterii ze zgłoszonych placówek.
3. O zwycięstwie w kategorii:- EKOSZKOŁA / EKOPRZEDSZKOLE decydować będzie
waga zebranych baterii w przeliczeniu na liczbę uczniów/ przedszkolaków podaną
w formularzu zgłoszeniowym.
4. Przeliczenia, o którym mowa w ust. 3 dokona Komisja i na podstawie otrzymanych
wyników stworzy listę rankingową.
5. Listę rankingową, o której mowa w ust. 4 Komisja przedłoży do zatwierdzenia
Prezydentowi Miasta Białegostoku.
6. Wyniki Akcji Edukacyjnej po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku
zostaną udostępnione na stronie internetowej www.odpady.bialystok.pl – do końca
czerwca 2021 r.
§6
NAGRODY
1. Przewidziano wręczenie nagród szkołom/ przedszkolom, które zajmą miejsca I, II i III
w kategoriach zgodnie z § 1 ust. 6 i 7.
2. W ramach Akcji Edukacyjnej przewiduje się następujące nagrody:
- nagrody rzeczowe dla szkół, które zajęły I, II, III miejsce w kategorii
EKOSZKOŁA
- nagrody rzeczowe dla przedszkoli, które zajęły I, II, III miejsce w kategorii
EKOPRZEDSZKOLE
- nagrody rzeczowe dla szkół i przedszkoli, które zostały wyróżnione w kategoriach
EKOSZKOŁA/EKOPRZEDSZKOLE

3. Organizator określa wartość nagród rzeczowych na następującym poziomie:
- I miejsce – nagroda rzeczowa – zestawy edukacyjno – sportowe o wartości
do 1600 zł brutto,
- II miejsce – nagroda rzeczowa – zestawy edukacyjno – sportowe o wartości
do 1200 zł brutto,
- III miejsce – nagroda rzeczowa – zestawy edukacyjno – sportowe o wartości
do 800 zł brutto.
4. Koszty związane z zakupem nagród w konkursie pokrywa Organizator.
§7
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Zbierane w ramach Akcji Edukacyjnej dane osobowe podlegają ochronie na podstawie
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) (Dz. Urz. UE L 119,
str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO.
2. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
3. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Akcji Edukacyjnej i powiązanych
z nią celach promocyjnych postaw ekologicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
5. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych imię i nazwisko, służbowe
dane kontaktowe, wizerunek, które będą pozyskane z jednostek oświatowych
lub bezpośrednio od osoby.
6. Wizerunki oraz imię i nazwisko osób reprezentujących placówki edukacyjne zostaną
opublikowane na stronie www.odpady.bialystok.pl i stronie na FaceBook
Nasz Białystok jest Eko.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia Akcji
Edukacyjnej, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum
Państwowe.
8. Osobom których dane są przetwarzane przysługują prawa:
a) dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych
w art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach określonych
w art. 21 RODO;
9. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Akcji Edukacyjnej, a ich niepodanie
będzie skutkowało odmową udziału w Akcji Edukacyjnej.
11. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgoda na udział w Akcji Edukacyjnej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje od dnia ....................................... do momentu rozstrzygnięcia
i wręczenia nagród zwycięzcom.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca 2021 r.
4. Wręczenie nagród wszystkim zwycięskim jednostkom, odbędzie się indywidualnie
w każdej zwycięskiej jednostce po wcześniejszym poinformowaniu zwycięzców drogą
elektroniczną na adresy wskazane w zgłoszeniu. Daty wręczenia nagród będą ustalane
indywidualnie z dyrektorem każdej jednostki oświatowej.
Zdjęcia z wręczenia nagród Organizator może opublikować na stronie internetowej
www.odpady.bialystok.pl i w materiałach promocyjnych organizatora – w oparciu
o przekazane przez jednostkę oświatową zgody.
5. Ewentualne uwagi i pytania należy kierować do Organizatora Akcji Edukacyjnej
na adres mailowy dgk@um.bialystok.pl
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje Organizator.
7. Przystąpienie do Akcji Edukacyjnej jest bezpłatne i dobrowolne.
8. Koordynatorem Akcji Edukacyjnej ze strony Urzędu Miejskiego w Białymstoku jest
Justyna Krygowska, tel. 85 869 6934, jkrygowska@um.bialystok.pl

