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Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym dla uczniów kl. IV-VI szkół 

podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków „Od segregacji nie ma 

wakacji” - edycja 2021/2022. 

 

§ 1. Cel programu. 

Głównym celem programu "Od segregacji nie ma wakacji” - edycja 2021/2022 jest 

dostarczenie wiedzy i wskazówek do praktycznego jej zastosowania w odniesieniu do zasad 

gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności selektywnego zbierania odpadów 

w Krakowie. Innymi, równie ważnymi celami są: uwrażliwianie na problemy środowiska 

naturalnego związane z codziennym funkcjonowaniem człowieka, uświadomienie skali 

problemu w ujęciu globalnym i lokalnym.  

§ 2. Organizator. 

Organizatorem programu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka. z o.o. z siedzibą 

w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1. 

§ 3. Warunki uczestnictwa. 

1. Program jest adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych zlokalizowanych na 

terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

2. Każda z klas uczestniczących w programie bierze udział w 1 spotkaniu, w ramach którego 

odbywają się warsztaty edukacyjne i wycieczka po Lamusowni – Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. 

3. Zajęcia odbywają się w okresie od 1 października do 30 listopada 2021 r. oraz od 1 kwietnia 

do 30 czerwca 2022 r. w siedzibie MPO przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie w terminach 

podanych na stronie internetowej Organizatora. 

4. Rekrutacja do programu odbywa się w sposób ciągły, przez cały czas trwania programu. 

Rezerwację terminów warsztatów dla klas należy uzgadniać drogą mailową: 

edukacja@mpo.krakow.pl lub telefonicznie: 12 646 22 92, 12 646 22 94. W przypadku 

zgłoszenia do programu większej ilości klas niż przewidziano w harmonogramie, o udziale 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Ilość uczniów biorących udział w jednych zajęciach nie może przekraczać 25 osób. W 

przypadku większej ilości uczniów (powyżej 25 osób) daną klasę dzieli się na dwie niezależne 

grupy warsztatowe. 

6. Udział w programie jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia dojazdu i nie zwraca kosztów 

dojazdu do siedziby MPO przy ul. Nowohuckiej 1, gdzie odbywają się zajęcia. 
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§ 4. Przebieg programu 

1. Podczas zajęć edukacyjnych uczestnicy programu poznają zasady selektywnego zbierania 

odpadów w Krakowie. Zapoznają się również z problemami środowiska naturalnego, które są 

związane z codziennym funkcjonowaniem człowieka oraz uświadomią sobie wagę 

odpowiedzialnej postawy za środowisko naturalne w ujęciu globalnym i lokalnym. W czasie 

wycieczki po Lamusowni dowiadują się, co zrobić z odpadami problemowymi i 

niebezpiecznymi oraz co dalej się z nimi dzieje. Zajęcia trwają ok. 90 minut. 

2. Każda szkoła wyrażająca chęć uczestnictwa w programie, wytypuje nauczyciela 

odpowiedzialnego za kontakt z Organizatorem oraz opiekunów w trakcie pobytu dzieci na 

terenie MPO.  

3. Podczas zajęć uczestnicy muszą stosować się do obowiązujących na terenie MPO przepisów 

BHP, przeciwpożarowych oraz prawa o ruchu drogowym. 

4. Nauczyciel towarzyszący klasie uczestniczącej w programie, jest zobowiązany do 

wypełnienia karty uczestnictwa w warsztatach oraz ankiety ewaluacyjnej. 

5. Każda klasa biorąca udział w warsztatach otrzyma certyfikat udziału w programie, który 

zostanie przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez nauczyciela w karcie 

uczestnictwa. 

6. Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, organizowanie warsztatów 

edukacyjnych w siedzibie Organizatora może zostać ograniczone lub odwołane – zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych 

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:  

a) Nauczyciel zgłaszający udział grupy w warsztatach 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 niniejszego programu i które 

przekazał Organizatorowi; 

b) 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 niniejszego programu i które przekazał nauczycielowi zgłaszającemu udział 

grupy w warsztatach. 

2. Nauczyciel zgłaszający udział grupy w warsztatach oświadcza, iż wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, do których zobowiązany jest Organizator, wobec 
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osób fizycznych, których dane osobowe zostały przez niego udostępnione Organizatorowi, w 

celu realizacji niniejszego programu. 

3. Organizator wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem przekazania 

ich treści przez nauczyciela zgłaszającego udział grupy w warsztatach osobom, których dane 

osobowe zostały Organizatorowi udostępnione w związku z realizacją niniejszego 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 niniejszego programu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 

prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane - nauczyciela 

zgłaszającego udział grupy, a także prawnie uzasadniony interes Organizatora, któremu dane 

zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej 

realizacji niniejszego programu. 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 nauczyciela zgłaszającego udział grupy; 

d) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi w ramach 

niniejszego 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 niniejszego programu, stanowiących podstawę tego 

przetwarzania, jak również związanych z celami archiwizacyjnymi i kontrolnymi. 

 

§ 6. Dodatkowe informacje 

Wszelkie informacje o programie są dostępne na stronie internetowej organizatora 

www.mpo.krakow.pl z zakładce Edukacja , pod adresem: eduakcja@mpo.krakow.pl oraz pod 

numerami tel. 12 64 62 292, 12 64 62 294.  

http://www.mpo.krakow.pl/
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