REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO
„Pan Sprzątalski – edukacja ekologiczna o odpadach w nauczaniu wczesnoszkolnym”
w roku szkolnym 2017/2018
EDYCJA IV

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w projekcie edukacyjnym „Pan
Sprzątalski – edukacja ekologiczna o odpadach w nauczaniu wczesnoszkolnym”, zwanym dalej
„Projektem” oraz regulaminy, zasady i warunki konkursów przeprowadzanych w ramach Projektu.
2. Projekt stanowi część kampanii edukacyjnej pt. „Włącz Eco Wyobraźnię”.
3. Organizatorem Projektu i konkursów jest spółka Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań
SA z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 4, 30-556 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
przez
Sąd
Rejonowy
dla
Krakowa
– Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 108919, REGON: 356380136, NIP: 6792705439, kapitał zakładowy
2 505 000,00 zł wpłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.
4. Partnerami IV edycji Projektu i konkursów są Urząd Gminy Żary, Urząd Miasta Żary oraz
SWISS KRONO sp. z o.o., zwani dalej „Partnerami”
5. Celem Projektu jest:
a) podniesienie
świadomości
ekologicznej
uczniów
szkół
podstawowych
gmin: miejskiej i wiejskiej Żary w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi,
b) wsparcie merytoryczne edukacji przyrodniczej o odpadach, realizowanej na poziomie nauczania
wczesnoszkolnego.
5. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone dwa konkursy zespołowe oraz jeden konkurs
indywidualny. W konkursach mogą brać udział wyłącznie uczniowie klas skutecznie zgłoszonych
do Projektu.
6. Projekt ma charakter cykliczny. Czwarta edycja projektu odbędzie się w dniach od 22.11.2017
roku do 26.01.2018 roku. O kolejnych edycjach Organizator będzie informował na stronie
internetowej pod adresem www.pansprzatalski.pl.

7. Czwarta edycja Projektu skierowana jest do uczniów szkół podstawowych
z gmin: miejskiej i wiejskiej Żary w województwie lubuskim, zwane dalej „Placówkami”.
§2
ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU
1. Warunkiem zgłoszenia uczniów danej klasy do Projektu jest przesłanie przez Placówkę
prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
2. Wypełniony formularz należy przesłać na adres Organizatora – ul. Wodna 4, 30-556 Kraków,
faksem pod numer 12 296 66 24 lub na adres e-mail: pansprzatalski@biosystem.pl w terminie do
29 listopada 2017 roku.
3. Potwierdzenie zakwalifikowania do Projektu zostanie przesłane na adres e-mail podany w
formularzu zgłoszeniowym. Na adres szkoły, podany w formularzu, Organizator dostarczy
edukacyjny pakiet startowy, przeznaczony dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych oraz ich
wychowawców.
4. W skład pakietu startowego wchodzą:
a) płyta DVD dla wychowawcy zawierająca:
- scenariusz lekcji,
- interaktywną prezentację „Pan Sprzatalski”,
- karty pracy,
- malowankę dla najmłodszych dzieci.
b) ulotka edukacyjna dla uczniów informująca o zasadach postępowania z odpadami komunalnymi
oraz zawierająca rodzinną grę planszową o tematyce ekologicznej
c) edukacyjna plansza magnetyczna dla klasy z kompletem mini-magnesów,
d) dyplom Prawdziwego Przyjaciela Przyrody dla uczniów
5. W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy ilość przygotowanych 120 pakietów startowych,
Organizator udostępni do pobrania pakiet startowy w wersji elektronicznej.
6. Pakiet startowy służy przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych w klasach 1-3 szkół podstawowych w
oparciu o znajdujący się w nim scenariusz lekcyjny oraz interaktywną prezentację.

7. Poprzez przesłanie zgłoszenia wychowawca oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym
Regulaminem i wyraża akceptację jego postanowień oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu.
8. Placówki biorące udział w Projekcie powinny wyznaczyć Szkolnego Koordynatora, który:
a. dostarczy nauczycielom Placówek edukacyjny zestaw startowy dla klas 1-3 szkół podstawowych
b. rozmieści na terenie Placówki plakaty informujące o Programie oraz towarzyszących
konkursach ekologicznych
c. będzie koordynował na terenie Placówki przebieg konkursów ekologicznych.
§3
REZYGNACJA
1. Udział w Projekcie jest dobrowolny i w każdym momencie dopuszcza się możliwość rezygnacji
z udziału w projekcie.
2. W celu odstąpienia od udziału w Projekcie, należy przesłać treść rezygnacji na adres
e-mail: pansprzatalski@biosystem.pl.
§4
POSTANOWIENIE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KONKURSÓW
1. W ramach projektu zostaną przeprowadzone trzy konkursy:
a) „Zrób coś użytecznego dla szkoły z odpadów” – konkurs indywidualny dla uczniów klas 1-3
szkoły podstawowej
b) „Stwórz szkolną oazę zieleni” - konkurs zespołowy dla klas 4-8 szkół podstawowych
c) „Mała Elektrozbiórka” - konkurs zespołowy dla szkół podstawowych
2. W konkursach opisanych w niniejszym Regulaminie mogą brać udział wyłącznie uczniowie
klas, które zostały zgłoszone do projektu.
3. Prace konkursowe, o których mowa w § 4 pkt. 1 a i b, oceniane będą przez jury, którego skład
ustali Organizator i Partnerzy. Przy ocenie prac pod uwagę będą brane: pomysłowość,
zaangażowanie, interesujące przedstawienie tematyki oraz staranność wykonania.
4. W konkursie indywidualnym pracę konkursową przesyła przedstawiciel ustawowy ucznia. Do
przesłanej wiadomości należy dołączyć skan podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu i wyrażeniem zgody na korzystanie z utworu przez Organizatora, w sposób określony

w § 11, a także przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z § 12 Regulaminu jak również na
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach Organizatora i Partnerów (filmy,
zdjęcia, wywiady) stworzonych na potrzeby promocji niniejszego Projektu. Materiały te pojawią
się w Internecie (FB, YT, strona www, itp.), publikacjach prasowych, etc.
5. W konkursach zespołowych pracę przesyła wychowawca klasy. Przesłanie pracy jest
równoznaczne z oświadczeniem, iż przedstawiciele ustawowi wszystkich uczniów będących
współautorami przesłanej pracy, wyrazili zgodę na korzystanie przez Organizatora z przesłanego
utworu w sposób określony w § 11 jak również, iż zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego
postanowienia.
§5
KONKURS „ZRÓB COŚ UŻYTECZNEGO DLA SZKOŁY Z ODPADÓW”
1. Celem konkursu indywidualnego pt. „Zrób coś użytecznego dla szkoły z odpadów” jest
uświadomienie uczestnikom, że odpady można ponownie wykorzystywać.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z gmin: miejskiej i
wiejskiej Żary w województwie lubuskim, uczęszczających do Placówek, które zgłosiły się do IV
edycji Projektu.
3. Uczestnicy konkursu przygotowują pracę plastyczną użyteczną dla szkoły, wykorzystując
wybrane odpady i inne przedmioty oraz nadając im nowe znaczenie lub wartość.
4. Prace konkursowe można wykonywać dowolną techniką plastyczną jednak materiałem, z
którego zostaną wykonane, powinny być w przeważającej części odpady.
5. Prace konkursowe należy przekazywać Szkolnym Koordynatorom do 22 grudnia 2017 roku.
§6
KONKURS „STWÓRZ SZKOLNĄ OAZĘ ZIELENI”
1. Celem konkursu zespołowego pt. „Stwórz szkolną oazę zieleni” jest uświadomienie roli i
znaczenia środowiska przyrodniczego w otoczeniu człowieka.
2. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów uczniowskich z klas 4-8 szkół podstawowych gmin:
miejskiej i wiejskiej Żary, uczęszczających do Placówek, które zgłosiły się do IV edycji Projektu.
3. Uczestnicy konkursu przygotowują projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły w formie
szkolnego ogródka. Projekt powinien uwzględniać warunki terenowe zagospodarowywanej
przestrzeni (gleba, nasłonecznienie) oraz powierzchnię rozmieszczenia roślin nie przekraczającą
100 m2.

4. Prace konkursowe należy przesyłać do 22 grudnia 2017 roku w formie zdjęcia lub skanu na
adres: pansprzatalski@biosystem.pl lub na adres Organizatora: ul. Wodna 4, 30-556 Kraków z
dopiskiem „Konkurs: Szkolna Oaza Zieleni”
5. Szczegółowe informacje i wskazówki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie znajdują się na
stronie internetowej Projektu www.pansprzatalski.pl.
§7
KONKURS „MAŁA ELEKTROZBIÓRKA”
1. Celem konkursu pt. „Mała Elektrozbiórka” jest podniesienie świadomości ekologicznej w
zakresie właściwego pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
2. Konkurs przeznaczony jest dla Placówek, które zgłosiły się do udziału w IV edycji Projektu.
3. Uczestnicy konkursu zbierają na terenie Placówek małogabarytowy, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, który uczniowie mogą samodzielnie i bez wysiłku przynieść do Placówki.
4. Zbiórka zużytego sprzętu będzie trwała 2 tygodnie, w terminie podanym na plakatach
informacyjnych oraz na stronie internetowej Projektu. Raz w tygodniu zebrany, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny zostanie odebrany z Placówki.
5. Odbiór zebranych odpadów elektrycznych i elektronicznych z Placówki zostanie
udokumentowany protokołem odbioru, potwierdzającym ciężar odbieranego sprzętu.
§8
NAGRODY W KONKURSIE „ZRÓB COŚ UŻYTECZNEGO DLA SZKOŁY Z
ODPADÓW”
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
2. Nagrody przyznaje się osobno w trzech kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas pierwszych,
b) uczniowie klas drugich,
c) uczniowie klas trzecich.
3. W konkursach indywidualnych wygrane uczniów podlegają opodatkowaniu (10% wartości
nagrody) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych. Nagroda zostanie wydana po potrąceniu należnego podatku dochodowego od
wygranej.

4. Podatek od nagród w konkursie indywidualnym zapłaci fundator nagrody, zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania
Partnerom niezbędnych danych osobowych w celu prawidłowego rozliczenia podatku od nagrody
pod rygorem wstrzymania wydania nagrody.
5. Nagrody składają się z części rzeczowej oraz części pieniężnej uzależnionej od wartości nagrody
rzeczowej z góry określonej tj. w takiej kwocie, by możliwe było potrącenie z niej bez reszty
należnego od zwycięzcy podatku od nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacana
zwycięzcy, lecz pobrana, jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody (rzeczowej i
pieniężnej z góry określonej), o którym mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Dokładna wartość dodatkowej nagrody pieniężnej obliczona będzie przy zastosowaniu
następującego wzoru: NP = NN/0,9 – NN, gdzie NP to kwota dodatkowej nagrody pieniężnej a
NN to kwota nagrody niepieniężnej.
§9
NAGRODY W KONKURSIE „STWÓRZ SZKOLNĄ OAZĘ ZIELENI”
1. W konkursie „Stwórz szkolną oazę zieleni” zostaną przyznane dwie nagrody główne. Jedna dla
zwycięskiej Placówki z Gminy Żary oraz jedna dla zwycięskiej Placówki z Gminy Żary o statusie
miejskim.
2. Zwycięzcy otrzymają od Partnera Programu – spółki SWISS KRONO sp. z o.o. nagrody
rzeczowe w postaci drzew, krzewów i innych roślin niezbędnych do realizacji zwycięskiego
projektu na terenie Placówki.
3. Nagrody przyznawane w konkursach zespołowych zostaną zaliczone przez Placówki, do których
uczęszczają autorzy nagrodzonych prac, do swojego przychodu. Obowiązek zapłaty podatku
dochodowego od otrzymanych nagród ciąży na Placówkach.
§ 10
NAGRODY W KONKURSIE „MAŁA ELEKTROZBIÓRKA”
1. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze Placówki, które zbiorą największą masę zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego w przeliczeniu na liczbę uczniów uczęszczających do Placówki.
2. Nagrody przyznawane w konkursach zespołowych zostaną zaliczone przez Placówki do swojego
przychodu. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego od otrzymanych nagród ciąży na
Placówkach.
§ 11
PRAWA AUTORSKIE
1. Do konkursów mogą zostać zgłoszone prace, których wyłącznymi twórcami są uczniowie, o
których mowa w § 5 pkt.2 oraz § 6 pkt. 2 Regulaminu.

2. Przesłanie pracy konkursowej, stanowi zezwolenie na korzystanie przez Organizatora z
przesłanego utworu, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie w sieci Internet.
3. Nagrodzone prace mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu w przesłanej
formie.
§ 12
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzach przewidzianych
Regulaminem jest Organizator. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
w celach związanych z uczestnictwem i rozstrzygnięciem konkursów.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, adres
zamieszkania.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez przedstawiciela ustawowego
uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do
otrzymania nagrody.
4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania
informacji na temat przetwarzania swoich danych, osoba musi zwrócić się
z pisemnym zapytaniem do Organizatora, przesłanym pocztą pod adres ul. Wodna 4,
30-556 Kraków.
5. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każda
osoba zobowiązana jest do ich aktualizacji. W tym celu należy wysłać wiadomość pocztą
elektroniczną na adres e-mail: pansprzatalski@biosystem.pl.
6. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora. Wycofanie zgody wymaga powiadomienia Organizatora poprzez przesłanie
pisemnego oświadczenia, na adres wskazany powyżej.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi 26 stycznia 2018 roku.
2. Informacja o wynikach poszczególnych konkursów dostępna będzie na stronie internetowej
Projektu www.pansprztalski.pl.
3. Organizator skontaktuje się z wychowawcami lub przedstawicielami ustawowymi laureatów,
celem przekazania nagród konkursowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
5. O każdorazowej zmianie Regulaminu, wychowawca będzie informowany drogą e-mailową na
adres podany w procesie rejestracji lub poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie
www.pansprzatalski.pl.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
W IV EDYCJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO PT.:
„Pan Sprzątalski: edukacja ekologiczna o odpadach w nauczaniu wczesnoszkolnym”
w roku szkolnym 2017/2018
realizowanym w terminie: od 22.11.2017 roku do 26.01.2018 roku
Dokument wypełnia Szkolny Koordynator Projektu.
Dla każdej klasy szkoły podstawowej biorącej udział w projekcie należy wypełnić
oddzielny formularz zgłoszenia.

SZKOŁA PODSTAWOWA –
adres
LICZBA UCZNIÓW W SZKOLE
KLASA BIORĄCA UDZIAŁ W
PROJEKCIE
LICZBA UCZNIÓW W KLASIE
BIORĄCEJ UDZIAŁ W
PROJEKCIE
SZKOLNY KOORDYNATOR –
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES E-MAIL SZKOLNEGO
KOORDYNATORA
TELEFON DO KONTAKTU
Akceptuję Regulamin projektu „Pan Sprzątalski”.
……………………
(data i podpis Szkolnego Koordynatora)

………………
(pieczątka szkoły)

Załącznik Nr 2
DO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO „Pan Sprzątalski: edukacja ekologiczna o
odpadach w nauczaniu wczesnoszkolnym” – IV edycji w roku szkolnym 2017/2018.

1. Imię, nazwisko dziecka ________________________.
2. Szkoła Podstawowa Nr _______________________ w ____________________________.
3. Klasa ………... …………..
3. Adres e-mail rodzica* __________________________.

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
Oświadczam, iż przesłana przeze mnie praca plastyczna wykonana w ramach konkursu pt.: „Zrób
coś
użytecznego
dla
szkoły”
została
wykonana
przez
moje
dziecko
…………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Projektu „Pan Sprzątalski – edukacja
ekologiczna o odpadach w nauczaniu wczesnoszkolnym”, akceptuję wszystkie jego postanowienia
i wyrażam zgodę
•

na korzystanie z przesłanego utworu w sposób opisany w Regulaminie,

•

na przetwarzanie przesłanych
przeprowadzanym konkursem,

•

wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach promocji Projektu, na zasadach
opisanych w Regulaminie.

danych

osobowych

w

celach

związanych

…………….

…………………..

(miejscowość, data)

(podpis)

*opcjonalnie

z

