Regulamin Powiatowego Konkursu Każdy Chwat Sprząta Świat pod hasłem
„Wszystkie śmieci są nasze”
I.

Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Każdy Chwat Sprząta
Świat towarzyszący Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata – Polska 2022, pod hasłem
„Wszystkie śmieci są nasze”, zorganizowany dla szkół i placówek oświatowo –
wychowawczych z terenu powiatu kraśnickiego, zwany dalej konkursem.

II.

Cele konkursu

1) kontynuowanie i potęgowanie idei międzynarodowej kampanii „Sprzątanie świata”;
2) kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kreowanie właściwych postaw
wśród dzieci i młodzieży wobec środowiska;
3) przeciwdziałanie zanieczyszczeniu i degradacji środowiska;
4) podejmowanie inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska
naturalnego poprzez włączanie samorządów lokalnych, rodziców, nauczycieli i uczniów do
wspólnego podejmowania przedsięwzięć.
III.

Organizator konkursu
Starosta Kraśnicki

IV.

Uczestnicy konkursu
Adresatami konkursu są szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze z terenu powiatu
kraśnickiego.

V.

Przedmiot konkursu

1. Konkurs polega na wzięciu udziału w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2022” oraz
udokumentowaniu działań w formie do 10 zdjęć ukazujących liczbę uczestników i ilość
zebranych odpadów (liczbę worków) i ich przesłanie w formie elektronicznej na adres:
srodowisko@powiatkrasnicki.pl
2. Obowiązkowo do zdjęć należy dołączyć wypełnioną kartę informacyjną (załącznik
Nr 1 do Regulaminu).
3. Miejsce zbiórek i zasięg akcji określają uczestnicy konkursu.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:
I. szkoły podstawowe,
II. szkoły ponadpodstawowe.
5. Podczas organizacji akcji szkolni koordynatorzy kierują się wytycznymi zamieszczonymi
na stronie internetowej www.naszaziemia.pl, głównego koordynatora Akcji „Sprzątania
Świata” w Polsce – Fundacji Nasza Ziemia.
6. Uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do właściwych miejscowo urzędów miast i gmin
o wyposażenie m.in. w rękawice ochronne, worki oraz uprzątnięcie zebranych nieczystości
na składowiska komunalne.
VI.

Harmonogram

1) 16–18 września 2022 r. (nie później niż do 30.09.2022 r.) - wzięcie udziału
w akcji „Sprzątanie Świata-Polska 2022”;
2) do 4 października 2022 r. - przesyłanie zdjęć do Wydziału Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204
Kraśnik (pok. 211) na adres e-mail: srodowisko@powiatkrasnicki.pl

3) O sposobie ogłoszenia wyników i wręczeniu nagród będziemy informować po zakończeniu
prac komisji konkursowej.
VII. Kontakt
Wszelkie informacje będą przesyłane drogą e-mailową na adres szkoły
VIII. Kryteria oceny
- efekt rzeczowy (ilość zebranych odpadów, zlikwidowanych wysypisk śmieci itp.;
- inne podjęte działania: konkurs, krzyżówka
IX. Nagrody
Organizator przewiduje dla placówek biorących udział w konkursie dyplomy i nagrody rzeczowe.
X. Ochrona Danych Osobowych
1. Dane osobowe osób biorących udział w niniejszym Konkursie przetwarzane będą
przez Organizatora z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.
2. Zgodnie z art. 13 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 zwane RODO)- (Dz. Urz. UE
L z 2016 r. Nr 119, s. 1 z późn. zm) uprzejmie informuję, iż:
a. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest:
Starosta Kraśnicki z siedzibą: 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20,
b. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: abi@powiatkrasnicki.pl adres
do korespondencji: 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20,
c. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu Każdy Chwat Sprząta
Świat pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”, na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. e
RODO oraz w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO
(zgoda na publikację wizerunku),
d. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych,
e. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
f. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed ich cofnięciem ( Rozdział III RODO- Prawa osoby, której dane dotyczą),
g. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegoPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
h. Organizacja Konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie,
i. Ponadto informuję, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym nie będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.
XI. Postanowienie końcowe
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych
w materiałach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
3. Niezbędne informacje odnośnie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:
(81) 826 17 83

