Konkurs realizowany w ramach projektu „Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego
„Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

REGULAMIN KONKURSU „SEGREGUJ.PL 2019/2020”
Edycja VII
1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy
ul. Szkolnej 15.
2. Cel konkursu
Celem konkursu jest:
1. Rozwijanie aktywności i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Zapoznanie uczestników konkursu z problemem powstawania i przetwarzania odpadów komunalnych.
3. Edukacja dzieci i młodzieży w kierunku właściwego postępowania z odpadami.
4. Poprawa stanu czystości środowiska poprzez zbieranie surowców wtórnych oraz promowanie prawidłowego
postępowania z odpadami.
5. Wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, stanowiących odpady niebezpieczne.
3. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział placówki oświatowe z terenu gmin: Cisek, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle,
Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Walce, Zdzieszowice, które
w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020 r. zgromadzą odpady następujących rodzajów (dalej zwane
surowcami):
1) makulaturę,
2) puszki aluminiowe,
3) zużyte baterie,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE),
5) tworzywa sztuczne (np.: nakrętki i ich „obrączki” z butelek, PET, folie)
i przekażą odpowiednią dokumentację, o której mowa w kolejnych punktach regulaminu.
2. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży surowców, o których mowa w pkt. 1 pozostają do dyspozycji
placówki oświatowej lub jej rady rodziców. Mogą być również przekazane na cele charytatywne.
4. Przebieg konkursu
1. Zgłoszenie placówki w konkursie następuje poprzez:
1) wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, przesłanie jego skanu na adres
konkurs@segreguj.pl i przesłanie oryginału do biura Związku; Placówki zgłoszone w poprzedniej edycji nie
wymagają ponownego zgłoszenia;
2) Jeśli zgłoszenie dotyczy udziału w zbiórce baterii oraz ZSEiE, winno być dokonane również na stronie
http://elektrosmieci.recykling.biz.pl/glowna
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3) Od chwili dokonania zgłoszenia, uczniowie lub wychowankowie placówki są uczestnikami konkursu.
Kierujący placówką wyznacza osobę reprezentującą placówkę w konkursie (koordynatora placówki),
odpowiedzialną za przebieg zbiórki w placówce i jej rozliczenie.
Zbiórka surowców:
1) Uczestnicy zbierają surowce w miesiącach od września 2019 r. do końca czerwca 2020 r.
2) koordynator placówki:
a) odbiera od uczestników konkursu surowce lub organizuje miejsca ich zbiórki;
b) wyznacza miejsce na terenie placówki, w którym będą się znajdowały zbierane surowce;
c) prowadzi ewidencję zbieranych surowców (waży makulaturę, puszki aluminiowe i zużyte baterie od
uczestników – w przypadku, gdy placówka decyduje się na udział w kategorii indywidualnej).
Odbiór odpadów:
a) Odbiór ZSEiE oraz baterii będzie przebiegał zgodnie z regulaminem konkursu "Elektrośmieci oddajesz nagrody dostajesz" – dotyczy to również rozliczenia za zebrany ZSEiE i baterie.
b) Odbiór puszek aluminiowych, makulatury i tworzyw sztucznych odbywać się będzie bezpośrednio przez
punkty skupu zlokalizowane na terenie gmin członkowskich Związku, tj. Cisek, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle,
Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Walce, Zdzieszowice. Placówki
samodzielnie dostarczają te surowce do punktów (lista punktów zostanie opublikowana w przewodniku
dla szkolnego koordynatora);
c) Każdy odbiór należy wpisać w tabelach załączonych do sprawozdania z konkursu.
Dokumentacja i sprawozdanie:
a) Odbiór puszek aluminiowych, makulatury, tworzyw sztucznych, baterii i ZSEiE musi być udokumentowany
potwierdzeniem opieczętowanym przez punkt skupu zawierającym datę przekazania odpadów, ich
masę oraz ich kod, przy czym do konkursu kwalifikują się jedynie odpady spod kodów 15 (grupa odpadów
opakowaniowych), 19 i 20 (grupa odpadów komunalnych), np. 20 01 01 – papier lub 15 01 01 opakowania
z papieru i tektury.
b) Do dnia 15 lutego 2020r. do siedziby Związku (ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle) należy przekazać
wszystkie potwierdzenia, o których mowa w ppkt a (w oryginale) za okres od września 2019r. do grudnia
2019 r. z kserokopią uzupełnionej tabeli załączonej do sprawozdania konkursu (w załączniku nr 2).
c) Sprawozdanie z przebiegu VII edycji konkursu należy przesłać do 31.07.2020 r. w wersji papierowej na
adres:
Związek
Międzygminny
„Czysty
Region”,
ul.
Szkolna
15,
47-225 Kędzierzyn-Koźle. Sprawozdanie należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 (wraz
z tabelami odbiorów za okres wrzesień – grudzień 2019 oraz styczeń - czerwiec 2020) oraz załączyć
potwierdzenia o których mowa w ppkt a za okres od stycznia do czerwca 2020 r.
d) Nieprawidłowe wypełnienie lub niedołączenie którejkolwiek z tabel wskazanych wyżej lub umieszczenie
w niej danych sprzecznych z dokumentami wskazanymi pod lit. a, eliminuje uczestnika z konkursu.
5. Kryteria oceny oraz nagrody
Komisja konkursowa, powołana przez Przewodniczącego Międzygminnego Związku „Czysty Region”, na
podstawie przesłanych materiałów, wybierze finalistów zespołowych oraz finalistów indywidualnych
w dwóch kategoriach: przedszkola i szkoły.
Każda placówka oświatowa może zgłosić do finału indywidualnego (w sprawozdaniu) maksymalnie
5 uczestników, którzy w danej placówce zebrali największe ilości surowców.
Do finału zostaną zakwalifikowane te placówki oświatowe, które zebrały minimum 3 surowce, w tym
makulaturę w minimalnej ilości kilogramów wynoszącej trzykrotność liczby dzieci/uczniów w placówce,
a w kategorii indywidualnej uczestnicy, którzy zebrali minimum 2 surowce z trzech: makulatura, puszki
aluminiowe, baterie.
Nagrody otrzymają te placówki i ci uczestnicy, którzy otrzymają największą ilość punktów z zebranych
surowców na podstawie poniższego przelicznika:

1) Nagrody dla placówek:
K= (1 x M[kg] + 10 x P[kg] + 5 x B[kg] + 0,5 x Z[kg] + 15 x T [kg]) : W
Gdzie:
M – makulatura
P – puszka aluminiowa
B – zużyta bateria
Z – sprzęt elektryczny i elektroniczny
T – tworzywa sztuczne (folia, korki)
2

W – ilość dzieci/uczniów w całej placówce oświatowej na koniec konkursu.

2) Nagrody indywidualne:
P = M[pkt] + P[pkt] + B[pkt]
Gdzie:
M = ilość punktów (1 pkt to 1 kg makulatury)
P = ilość punktów (5 pkt to 1kg puszek aluminiowych)
B = ilość punktów (5 pkt to 1kg zużytych baterii)
5. Dodatkowe punkty może otrzymać placówka oświatowa za działania edukacyjno – informacyjne związane
z gospodarką odpadami (np. uczestnictwo w Sprzątaniu Świata, Dzień Ziemi, organizowanie różnych
przedsięwzięć na terenie placówki związanych z odpadami – wewnętrzne konkursy, seminaria, warsztaty –
nie dotyczy pogadanek prowadzonych w ramach konkursu Segreguj.pl). Prowadzone działania należy opisać
w sprawozdaniu z przebiegu konkursu, należy określić ich zakres i liczbę uczestników (działania będą
weryfikowane przez komisję). Punkty za działania przyznawane są indywidualnie przez komisję, min. 5 pkt,
max 50 pkt.
6. Nagrody specjalne – w postaci 3 pojemników do segregacji odpadów oraz pojemnikiem na baterie z testerem
ich zużycia – otrzyma placówka oświatowa, która w całej edycji konkursu zebrała najwięcej surowców w
kategorii makulatura, puszki aluminiowe, zużyte baterie, tworzywa sztuczne, ZSEiE.
7. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
8. Liczba i wartość nagród są określone w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
9. Komisja ma prawo przyznania nagrody równorzędnej oraz wyróżnienia dla poszczególnych osób, które brały
udział u konkursie.
10. Wszystkie placówki oświatowe oraz nagrodzeni finaliści otrzymają dyplom uczestnictwa. Wszystkie placówki
biorące udział w konkursie otrzymają specjalny plakat edukacyjny, a koordynatorzy placówki upominek.

6. Zasady przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w celu przeprowadzenia konkursu, wydania nagrody,
ogłoszenia wyników, archiwizacji danych osobowych udostępnionych przez placówki oświatowe uczestniczące
w konkursie jest Związek Międzygminny „Czysty Region” reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu,
z siedzibą przy ul. Szkolnej 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle; tel. 77 4461190; fax: 774459314; e-mail:
sekretariat@czystyregion.pl
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.
Z Inspektorem można kontaktować się:
 listownie na adres: Związek Międzygminny „Czysty Region”, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle;
 przez e-mail: iod@czystyregion.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu przez Związek Międzygminny „Czysty
Region” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.
4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzyn-Koźle przechowywane
będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji
określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od
5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, Uczestnik konkursu posiada prawo do żądania od Administratora:
• dostępu do treści swoich danych osobowych;
3

• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• usunięcia swoich danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
• przenoszenia swoich danych osobowych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
7. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Uczestnik ma zawsze prawo nie
wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na przetwarzanie danych Uczestnika konkursu do momentu jej wycofania.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie lub
odebranie nagrody przez Uczestnika.
9. Gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10.Dane osobowe Uczestnika konkursu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11.W przypadku gdy placówka oświatowa zgłasza do konkursu indywidualnego swoich podopiecznych
w sprawozdaniu końcowym podaje ich dane osobowe, zasady ich przetwarzania określa pkt 6 Regulaminu.
Podając dane osobowe uczestników indywidualnych placówka oświadcza, iż posiada zgody na wykorzystanie
danych osobowych i wizerunku osób wymienionych w sprawozdaniu końcowym konkursu. Brak zgody
uniemożliwia uczestnictwo w konkursie indywidualnym.

7. Postanowienia końcowe:
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, z wyjątkiem jego pkt
5. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników, drogą mailową i/lub poprzez
ogłoszenie na stronie internetowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości i wartości nagród.
3. Skład komisji konkursowej ustalony zostanie przez organizatora.
4. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi do końca września 2020
roku.
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