
  

 

REGULAMIN  PROGRAMU EDUKACYJNEGO „CZYTAM, RYSUJĘ 

I SEGREGUJĘ” - edycja 2020, PRZEZNACZONEGO DLA SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH Z GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w programie 

edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Miejskiej Kraków „Czytam, 

rysuję i segreguję” zwanym dalej „Programem”. 

2. Organizatorem Programu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania spółka z o. o. 

z siedzibą w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1, 31-580 Kraków, zwane dalej 

„Organizatorem”. 

3. Celem Programu jest edukacja ekologiczna uczniów krakowskich szkół 

podstawowych w zakresie ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad selektywnej zbiórki odpadów w gminie Kraków, a także 

rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci. 

4. Program skierowany jest do uczniów klas zerowych, pierwszych i drugich szkół 

podstawowych oraz do placówek kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.  

5. Klasy zgłoszone do Programu są w niniejszym Regulaminie zwane „Uczestnikami”. 

6. Regulamin obowiązuje od 25 lutego 2020 r. do 26 maja 2020r. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. 

O każdorazowej zmianie Regulaminu, Uczestnicy będą informowani poprzez 

opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora oraz 

drogą e-mailową na adres podany w procesie rejestracji.  

 

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU 

§ 2 

1. Warunkiem przystąpienia do programu, jest wypełnienie Karty Zgłoszenia, podpisanie 

jej przez dyrektora szkoły oraz przez wychowawcę klasy, a następnie dostarczenie jej 

pocztą elektroniczną (skan w formacie PDF) na adres edukacja@mpo.krakow.pl. 

Wzór Karty Zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej Organizatora. 

2. Udział w programie mogą zgłaszać poszczególne klasy szkół podstawowych - nie 

dopuszcza się zgłoszenia całej placówki jako Uczestnika, z wyjątkiem placówek 

kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

3. Kartę Zgłoszenia należy wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą.  

4. Przystąpienie do Programu jest bezpłatne i dobrowolne. 
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5. Uczestnik przystępujący do Programu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego 

Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

§ 3 

 

1. Mając na uwadze postanowienia 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 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO:  

1) Dyrektor szkoły przesyłającej zgłoszenie do Programu oświadcza, iż wypełnił 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 

celu realizacji Programu i które przekazał Organizatorowi; 

2) Organizator oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 

13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Programu i które przekazał dyrektorowi 

szkoły przesyłającej zgłoszenie do Programu. 

2. Dyrektor szkoły przesyłającej zgłoszenie do Programu oświadcza, iż wypełnił 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, do których zobowiązany jest 

Organizator, wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały przez niego 

udostępnione Organizatorowi, w celu realizacji Programu. 

3. Organizator wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem 

przekazania ich treści przez dyrektora szkoły przesyłającej zgłoszenie do Konkursu 

osobom, których dane osobowe zostały Organizatorowi udostępnione w związku z 

realizacją Programu, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przy uwzględnieniu art. 14 

ust. 5 pkt a) RODO:  

a) osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych u Organizatora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: 

iod@mpo.krakow.pl; 

b) udostępnione Organizatorowi dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w 

tym związanych z realizacją Programu. Podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który 

przekazał dane - Uczestnika, a także prawnie uzasadniony interes Organizatora, 

któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość 

prawidłowej i efektywnej realizacji Prorgamu. Przekazane dane będą 

przetwarzane także w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym przez Organizatora dotyczącego zarządzania systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym edukacji ekologicznej; 

c) Organizator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, 

nazwisko oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Uczestnika; 

mailto:iod@mpo.krakow.pl


  

 

d) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi w 

ramach Programu oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów 

powierzenia przetwarzania danych, w tym dostawcom usług teleinformatycznych 

i sprzętu technicznego; 

e) dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów Organizatora odnoszących się do realizacji Programu, 

stanowiących podstawę tego przetwarzania, jak również związanych z celami 

archiwizacyjnymi i kontrolnymi. 

 

PRZEBIEG PROGRAMU 

§ 4 

1. Po dostarczeniu do Organizatora prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia, 

Uczestnik będzie mógł bezpłatnie pobrać książeczki edukacyjne pt. „Jak nauczały raz 

o odpadach krakowskie dzieci - Zosia i Adaś” wydane na zlecenie Organizatora.  

2. Książeczki edukacyjne „Jak nauczały raz o odpadach krakowskie dzieci - Zosia i 

Adaś”  można odebrać w siedzibie Organizatora, przy ul. Nowohuckiej 1 (pok. 103) 

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (12 646 22 92). Uczestnik może także 

pobrać elektroniczną wersję książeczki ze strony internetowej Programu. 

3. Dystrybucja książek będzie prowadzona do wyczerpania zapasów. 

4. Liczba książeczek przekazanych szkole jest ustalana na podstawie informacji 

podanych przez Uczestnika w Karcie Zgłoszenia, jednak liczba egzemplarzy 

przekazanych jednej szkole nie może być większa niż 100 sztuk. 

5. Od momentu przekazania książeczek pozostają one do dyspozycji szkoły, która 

powinna zadbać o to, aby wszyscy uczniowie klas zgłoszonych do Programu 

otrzymali książeczki lub mieli zapewniony do nich stały dostęp. 

6. Po zapoznaniu się z treścią otrzymanych książeczek, uczniowie klas biorących udział 

w Programie będą mogli przygotować w formie tekstowo-graficznej poradnik 

dotyczący prawidłowej segregacji odpadów. Poradnik powinien zajmować od 2 do 10 

stron w formacie nie większym niż A4.  

7. Klasa może przygotować więcej niż jedną pracę, ale każda z prac powinna być 

przygotowana przez grupę minimum 5-osobową.  

8. Przygotowane przez Uczestników materiały należy przesłać pocztą elektroniczną 

(skan w formacie PDF) na adres edukacja@mpo.krakow.pl albo dostarczyć osobiście 

do siedziby MPO (ul. Nowohucka 1, pok. 103) w terminie do 30 kwietnia 2020 r.  

9. Do przesłanych materiałów należy dołączyć skan (w formacie PDF) wypełnionego 

i podpisanego oświadczenia (wzór dostępny na stronie internetowej Organizatora), 

w którym nauczyciel odpowiedzialny za udział klasy w Programie potwierdza, że 

przesłane materiały: 

1) zostały przygotowane wyłącznie przez uczniów klasy zgłoszonej do Programu, 

2) nie naruszają praw autorskich, dóbr osobistych oraz innych dóbr prawnie 

chronionych osób trzecich, 
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3) nie zawierają wizerunków uczniów, chyba, że szkoła na podstawie upoważnienia 

udzielonego przez przedstawicieli ustawowych uczniów, wyraża zgodę na 

rozpowszechnianie wizerunków uczniów, 

4) nie przedstawiają ani nie propagują treści niezgodnych z prawem, oraz z zasadami 

dobrego wychowania i kultury osobistej,  

5) nie zawierają: zastrzeżonych znaków towarowych, marek oraz nazw chronionych 

obowiązującymi przepisami, 

6) mogą zostać wykorzystane przez Organizatora w celach realizacji postanowień 

niniejszego Regulaminu, a także w celach marketingowych i promocyjnych 

Programu, w tym również mogą zostać opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora i w jego materiałach promocyjnych. 

10. W przypadku niezałączenia do przesłanych materiałów oświadczenia, o którym mowa 

w ust. 7. lub w przypadku stwierdzenia niezgodności tego oświadczenia ze stanem 

faktycznym, Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania przesłanych 

materiałów w przebiegu Programu. O fakcie tym Organizator powiadamia Uczestnika 

pocztą elektroniczną. 

11. Przesłane materiały, które spełniają wymogi niniejszego Regulaminu zostaną ocenione 

przez jury, powołane przez Organizatora. 

12. W ocenie prac będą brane pod uwagę takie aspekty jak:  

1) związek zawartych w materiałach treści z tematyką segregacji odpadów w 

Krakowie, 

2) edukacyjna wartość przygotowanych materiałów, 

3) poprawność merytoryczna, 

4) poprawność językowa, 

5) kreatywność i pomysłowość, 

6) samodzielność wykonania, 

7) staranność wykonania. 

13. Informacja o wynikach obrad jury zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora w terminie do 11 maja 2020 r., a wręczenie nagród nastąpi podczas 

specjalnego spotkania. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do opracowania i wydania specjalnej publikacji, 

składającej się z nagrodzonych prac. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5 

1. Zgoda na udział w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

2. Ewentualne uwagi i pytania należy kierować do Organizatora Programu mailowo: 

edukacja@mpo.krakow.pl lub telefonicznie: 12 646 22 92. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 
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