
 

 

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

„Pan Sprzątalski – edukacja ekologiczna o odpadach w nauczaniu wczesnoszkolnym” 

w roku szkolnym 2017/2018 

EDYCJA V 

 

§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 V edycji Projektu i konkursu jest Biosystem SA oraz Gospodarka Komunalna w 

Błażowe Sp. z o.o., zwani dalej „Partnerami”. 

5. Celem Projektu jest: 

a) podniesienie świadomości ekologicznej uczniów klas 1-3 szkół podstawowych  

gminy Iwierzyce w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, 

b) wsparcie merytoryczne edukacji przyrodniczej o odpadach, realizowanej na poziomie 

nauczania wczesnoszkolnego. 

6. W ramach Projektu zostanie przeprowadzony jeden konkurs zespołowy. W konkursie mogą 

brać udział wyłącznie uczniowie klas skutecznie zgłoszonych do Projektu. 

7. Projekt ma charakter cykliczny. Piata edycja projektu odbędzie się w dniach od 23 listopada 

do 8 stycznia 2018 roku. O kolejnych edycjach Organizator będzie informował na stronie 

internetowej pod adresem www.pansprzatalski.pl. 



 

 

8. Piąta edycja Projektu skierowana jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych  

z gminy Iwierzyce w województwie podkarpackim, zwanych 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) dyplom Prawdziwego Przyjaciela Przyrody dla uczniów  

5. W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy ilość przygotowanych 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. 



 

 

§ 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 

KONKURS „ODPADOWE, POMYSŁOWE I NA NOWO WARTOŚCIOWE” 

1. W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs zespołowy pt.: Odpadowe, pomysłowe i 

na nowo wartościowe”. 

2. Celem konkursu jest uświadomienie uczestnikom, że odpady można ponownie wykorzystywać 

i nadawać im nowe znaczenie i wartość.  

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z gminy Iwierzyce w 

województwie podkarpackim, uczęszczających do Placówek, które zgłosiły się do V edycji 

Projektu. 

4. Uczestnicy konkursu przygotowują pracę plastyczną, wykorzystując wybrane odpady i inne 

przedmioty oraz nadając im nowe znaczenie lub wartość.   

5. Prace konkursowe można wykonywać dowolną techniką plastyczną jednak materiałem, z 

którego zostaną wykonane, powinny być w przeważającej części odpady.  

6. Prace konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: pansprzatalski@biosystem.pl do 15 

grudnia 2017 roku. 

7. Prace konkursowe, o których mowa w § 4, 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. 

8. W konkursie zespołowym 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 § 6 jak również, iż zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego 

postanowienia. 

9. Szczegółowe informacje i wskazówki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie znajdują się 

na stronie internetowej Projektu www.pansprzatalski.pl. 
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§ 5 

NAGRODY W KONKURSIE  

„ODPADOWE, POMYSŁOWE I NA NOWO WARTOŚCIOWE” 

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. Nagrody przyznawane w konkursie zespołowym zostaną zaliczone przez Placówki do swojego 

przychodu. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego od otrzymanych nagród ciąży na 

Placówkach. 

§ 6 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Do konkursów mogą zostać zgłoszone prace, których wyłącznymi twórcami są uczniowie, o 

których mowa w § 4 pkt.3 Regulaminu.  

2. Przesłanie pracy konkursowej, stanowi zezwolenie na nieograniczone czasowo i terytorialnie 

korzystanie przez Organizatora z przesłanego utworu z prawem do udzielania dalszych licencji, 

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 w szczególności na stronie internetowej projektu, 

stronie Organizatora oraz w materiałach prasowych. 

 

 



 

 

§ 7 

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. 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi 8 stycznia 2018 roku. 

2. Informacja o wynikach poszczególnych konkursów dostępna będzie na stronie internetowej 

Projektu www.pansprztalski.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. 

4. 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 V EDYCJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO PT.:  

„Pan Sprzątalski- edukacja ekologiczna o odpadach w nauczaniu wczesnoszkolnym” 

w roku szkolnym 2017/2018 

realizowanym w terminie: od 23.11.2017 r. do 8.01.2018 roku  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – 

adres 

 

KLASA BIORĄCA UDZIAŁ W 

PROJEKCIE 

 

LICZBA UCZNIÓW W KLASIE 

BIORĄCEJ UDZIAŁ W 

PROJEKCIE 

 

WYCHOWAWCA – IMIĘ I 

NAZWISKO 

 

ADRES E-MAIL DO 

KONTAKTU 

 

TELEFON DO KONTAKTU  

 

Akceptuję Regulamin projektu „Pan Sprzątalski”. 

 

 

 

              ……………………                                                                                                    ……………… 

     (data i podpis Wychowawcy)                                                                                            (pieczątka szkoły) 

 

 


