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REGULAMIN  PROJEKTU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
W GMINIE POLICE 

„ZIEMIĘ RATUJESZ GDY ŚMIECI SEGREGUJESZ ” 
 
1. ORGANIZATOR 
 

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w  Policach 
 
2. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE 
 

Przedsiębiorstwo Użytku Publicznego „TRANS-NET”  z  siedzibą w Policach 
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach 

 
3. KOORDYNATORZY PROJEKTU 

 
Barbara Majewska – Wydział Gospodarki Odpadami  
Iwona Dębińska – Wydział Gospodarki Odpadami  
 

4. UCZESTNICY 
 
Uczniowie szkół podstawowych z  terenu Gminy Police 
 

5. CEL PROJEKTU 
 
 kształtowanie umiejętności i promocja selektywnej zbiórki odpadów realizowanej przez 

Gminę Police, 

 kształtowanie nawyków u dzieci, pozytywnej i trwałej postawy, świadomości  
i wrażliwości problemów ochrony środowiska, 

 pogłębienie znajomości problemów związanych z odpadami i ich prawidłowym 
zagospodarowaniem, 

 nauczenie  potrzeby  dbania o środowisko oraz konieczność segregacji odpadów, 
  nabycie umiejętności zdefiniowania pojęć: odpady, segregacja odpadów i recykling,  

zasada 5R. 
 

6. ZAKRES TEMATYCZNY 
 

 Zasady podziału odpadów domowych i selektywnej zbiórki surowców (I-VIII); 
 Postępowanie z odpadami: zasada 5R (IV-VIII); 
 Rozróżnianie rodzajów plastiku (IV-VIII); 
 Życie bez plastiku (I-VIII); 
 Błędy w segregacji  (I-VIII). 

 
7. ZADANIA I TERMIN ICH REALIZACJI 

 
a) Zgłoszenie szkoły* do udziału w projekcie poprzez wypełnienie formularza i przesłanie do  

25.XI.2022r. na adres: gospodarka.odpadami@police.pl ; 

mailto:gospodarka.odpadami@police.pl
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b) Przeprowadzenie  przez nauczycieli pogadanek lub warsztatów wśród uczniów związanych  
z tematyką projektu 1.XII.2022 r. – 28 .II.2023 r.; 

c) Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Mamy rady na Odpady”    
( uczniowie klas I – III) (Regulamin w Załączniku 1); 

d) Przeprowadzenie szkolnego konkursu fotograficznego  pt. „Segregacja w obiektywie”   
( uczniowie klas IV – VI) (Regulamin w Załączniku 2); 

e) Przeprowadzenie szkolnego konkursu graficznego na projekt ulotki o segregacji  odpadów  
( uczniowie klas VII-VIII) (Regulamin w Załączniku 3); 

f) Zbiórka makulatury na terenie placówki **  - firma  Trans-net  podstawi na 2 -3 dni kontenery na 
makulaturę. Zostanie ufundowana nagroda specjalna dla szkoły, która zbierze najwięcej 
makulatury ( przeliczona zostanie  ilość zebranej makulatury przypadająca na 1 ucznia). W celu 
ustalenia terminu podstawienia kontenera należy skontaktować się z przedstawicielem firmy. 
Zapotrzebowanie na kontener powinno być zgłoszone w okresie 1.XII.2022 r. – 28.II.2023 r., 
przynajmniej  7 dni przed planowaną zbiórką.  

g) Wyłonienie z grona uczniów  drużyny reprezentującej placówkę w finale projektu – 3 osób, które 
wykazały się największym zaangażowaniem i posiadają najszerszą wiedzę przedmiotową. Finał 
odbędzie się 05 .IV.2023 r. w SP 8 przy ul. Tanowskiej 14 w Policach. 
 

8. DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE*** 
 
Dla uczniów klas I – III – lekcja ekologiczna w PSZOK   w Policach. 
Dla uczniów klas IV – VIII – lekcja ekologiczna w Zakładzie  Odzysku i Składowania Odpadów 
Komunalnych w Leśnie Górnym.   
(dodatkowe informacje w Załączniku 4) 
 

*   wszystkie zgłoszone placówki otrzymają pakiet przykładowych materiałów do przeprowadzenia tego zadania 
– scenariusze    zajęć i inne materiały związane z tą tematyką.  

**      Udział w zbiórce makulatury  50 pkt dla szkoły. 
***  Udział w działaniach towarzyszących to dodatkowe 100 pkt dla szkoły (bez względu na liczbę klas, które 

wezmą udział). 

 
9. NAGRODY  

 
 Nagrody dla 3 najbardziej aktywnych placówek. 
 Puchary i dyplomy.  
 Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów w konkursie fotograficznym, graficznym i  

plastycznym. 
 

10. W ramach realizowanego projektu Administratorem danych osobowych przetwarzanych  
w Urzędzie jest Burmistrz Polic. Dokładne informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych znajdują się w Załączniku nr 5 . 
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       Załącznik nr 1 
 

Regulamin Konkursu Plastycznego 

„MAMY RADY NA ODPADY” 
 
UCZESTNICY KONKURSU: 
Uczniowie klas  I-III. 
 
I ETAP 

 Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Samodzielnie wykonaną pracę 
plastyczną (praca autorska) pn. „Mamy rady na odpady” uczeń przekazuje do 
Koordynatora szkoły. 

 Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie A4 lub A3, techniką dowolną 
(malarstwo, rysunek, grafika, collage, techniki mieszane). 

 Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi 
wcześniej. Zastrzega się, że prace nie mogą zawierać grafiki będącej dziełem innych 
osób, z uwagi na prawa autorskie do tego rodzaju prac. 

 Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu. 
 Każdy uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię 

i nazwisko, klasa, nazwa szkoły. Prace bez podpisu nie będą zakwalifikowane do 
Konkursu. 

 Termin dostarczenia prac przez mija 28 lutego 2023 r. 

II ETAP 

 Dostarczenie przez Koordynatora szkoły trzech najlepszych prac wraz 
z Oświadczeniem opiekuna/ rodzica do Organizatora na adres ul. Stefana Batorego 3, 
72-010 Police do 10 marca 2023 r.  

 Powołana Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych prac plastycznych 
do dnia 22 marca 2023 r. 

 Organizator zastrzega sobie, że zwycięskie prace plastyczne mogą zostać 
wykorzystane do stworzenia wystawy promującej segregację odpadów.  

 Wręczenie nagród podczas finału „Gminnych potyczek ekologicznych” Laureaci 
pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
 

 
PODSUMOWANIE KOŃCOWE 
 

1. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że praca została wykonana osobiście. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania w celach promocyjnych pracy 
plastycznej zgłoszonej do konkursu, np. publikacji na swojej stronie internetowej. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla uczestników. 
4. Prace bez załączonego Oświadczenia opiekunów/rodziców nie będą brane pod 

uwagę. 
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Załącznik nr  2 
 

Regulamin Konkursu Fotograficznego  

„SEGREGACJA W OBIEKTYWIE” 

 
UCZESTNICY KONKURSU: 
Uczniowie klas  IV-VI. 
 
I ETAP 

 Każdy uczestnik może przesłać jedną fotografię o zasadach segregacji odpadów na 
adres e-mail do Koordynatora szkoły. 

 Fotografie mogą być zarówno w pionie jak i w poziomie, kolorowe, czarno – białe  
lub w sepii tylko w postaci elektronicznej, w jak największej rozdzielczości, 
w formacie JPG. 

 Fotografia musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym, niepublikowanym 
wcześniej. Zastrzega się, że prace nie mogą zawierać grafiki będącej dziełem innych 
osób, z uwagi na prawa autorskie do tego rodzaju prac. 

 Termin nadesłania prac mija 28 lutego 2023 r. 
 Za datę zgłoszenia uznaje się termin wpłynięcia pracy. 

II ETAP 

 Wysłanie przez Koordynatora szkoły trzech najlepszych prac wraz z Oświadczeniem 
opiekuna/ rodzica do Organizatora na adres e-mail: gospodarka.odpadami@police.pl  
do 10 marca 2023 r. 

 Powołana Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych fotografii 
nadesłanych na konkurs do 22 marca 2023 r. 

  Wręczenie nagród podczas finału „Gminnych potyczek ekologicznych” Laureaci 
pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

PODSUMOWANIE KOŃCOWE 
 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie zostały wykonane osobiście. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania w celach promocyjnych  
fotografii zgłoszonych do konkursu, np. na publikacji w swojej stronie internetowej. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla uczestników. 
4. Prace bez załączonego Oświadczenia opiekunów/rodziców nie będą brane pod 

uwagę. 
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      Załącznik nr 3 

 

Regulamin Konkursu Graficznego na projekt ulotki 
„SEGREGOWANIE JEST PROSTE” 

 
UCZESTNICY KONKURSU: 
Uczniowie klas  VII-VIII 
 
I ETAP 

  Każdy uczestnik może zgłosić jeden projekt jednostronnej ulotki o zasadach 
segregacji odpadów na adres e-mail do Koordynatora szkoły. 

  Ulotka powinna być zaprojektowana zgodnie z aktualnymi zasadami segregacji,  
zawierać rzetelne informacje,  przyciągać uwagę. 

  Ulotka ma być zaprojektowana w formacie A4, w PDF, rozdzielczość min. 300 dpi;  
  Projekt musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym, niepublikowanym wcześniej. 

Zastrzega się, że prace nie mogą zawierać grafiki będącej dziełem innych osób,  
z uwagi na prawa autorskie do tego rodzaju prac. 

 Termin nadesłania prac mija 28 lutego 2023 r. 
 Za datę zgłoszenia uznaje się termin wpłynięcia projektu ulotki. 

II ETAP 

 Wysłanie przez Koordynatora szkoły trzech najlepszych prac wraz z Oświadczeniem 
opiekuna/ rodzica do Organizatora na adres e-mail: gospodarka.odpadami@police.pl  
do 10 marca 2023 r. 

 Powołana Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych projektów ulotki 
nadesłanych na konkurs do 22 marca 2023 r. 

  Wręczenie nagród podczas finału „Gminnych potyczek ekologicznych” Laureaci 
pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

PODSUMOWANIE KOŃCOWE: 

1. Zgłoszenie projektu ulotki do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że projekt został wykonany osobiście. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania w celach promocyjnych projektu 
ulotki zgłoszonych do konkursu, np. publikacji na swojej stronie internetowej. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla uczestników. 
4. Prace bez załączonego Oświadczenia opiekunów/rodziców nie będą brane pod 

uwagę. 
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Załącznik 4 

DODATKOWE INFORMACJE 

Dane kontaktowe do osób wspierających projekt:  

1. Piotr Orlicki - tel. 692 533 925 (pon.-pt. 8.00 - 14.00) - zamówienia kontenera na 

makulaturę 

2. Eliza Budas  - e-mail: e.budas@trans-net.pl – zwiedzanie PSZOK dla klas I-III   

3. Katarzyna Korzeniewska-Szymańska - tel. 609 915 400 (pon.-pt. 8.00 - 14.00) - 

zwiedzanie ZOISOK w Leśnie Górnym.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e.budas@trans-net.pl
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Załącznik 5 

Informacja Administratora 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
(RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Burmistrz Polic  
72-010 Police 
ul. Stefana Batorego 3. 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:  
Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311830. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zadań ustawowych 
realizowanych przez Gminę Police na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. 
ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach 
gminnych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz innych ustaw. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub 
prawnym, jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy.   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo 
wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po 
ustaniu celu przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do 
przenoszenia danych w  przypadkach określonych w  przepisach RODO. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje 
Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 
zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 
możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku 
przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, brak możliwości podjęcia czynności  przez 
Administratora.  

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani procesie profilowania. 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@police.pl
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SPRAWOZDANIE 

Nazwa szkoły:………………………………………………………….……………………………………………………….. 

1. Laureaci I etapu Konkursu w których uczestniczyli uczniowie: 

Klasa I-IIII: 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  ……………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

 

Klasa IV – VI: 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

 

Klasa VII-VIII: 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

 

2. …………………………………………………………………………………………………. 

 

3. …………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Czy uczniowie uczestniczyli w zbiórce makulatury?   ………………………….. 

 

3. Czy uczniowie brali udział w działaniach towarzyszących? Jeżeli tak to w jakich? 

 

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

 

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

 

4. Ilość uczniów w szkole …………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Ilość zebranej makulatury ……………………………………………………………………………………………. 
 

6. Ilość uczniów/klas, która wzięła udział w projekcie …………………………………………………….. 
7. Reprezentanci szkoły w "Potyczkach ekologicznych" - imię, nazwisko , klasa: 

 
1. …………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………. 
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OŚWIADCZENIE  

rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie organizowanym przez 

Gminę Police Wydział Gospodarki Odpadami oraz wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na 

opublikowanie danych osobowych oraz pracy wykonanej przez moje dziecko 

 
 

................................................................................................................................................ 
(imię; nazwisko ucznia/uczennicy) 

ucznia/uczennicy 

 
.................................................................................................................................................. 

(nazwa szkoły, klasa) 

 

na stronach internetowych Gminy Police oraz stronie internetowej szkoły wspomagającej 

organizacje projektu.  

Oświadczam również, że zapoznałam/em się z zapisami Regulaminu konkursu,  w tym z 

informacją dotyczącą przetwarzania przez Organizatora Konkursu danych osobowych 

mojego dziecka (oraz moich) w związku z jego udziałem w konkursie i akceptuję wymieniony 

Regulamin. 

 

 

Data: ..................................                ................................................................. 

    (czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego) 
*niepotrzebne skreślić 
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…………………………….  

   Pieczęć szkoły  

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

do projektu dla szkół podstawowych w Gminie Police 

„ZIEMIĘ RATUJESZ - GDY ŚMIECI SEGREGUJESZ” 

 

 

1.  DANE SZKOŁY: 

Nazwa:            ..…………………………………………………………………............................................................... 

Adres:              …………………………………………………..................................................................................  

Telefon kontaktowy:  . ……………………………………………………………………………………..……………………………..  

e-mail:            .………………………………....................................................................................................  

2. DANE KONTAKTOWE KOORDYNATORA REPREZENTUJĄCEGO SZKOŁĘ: 

 

 Imię i nazwisko:   …………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

Adres e-mail:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon kontaktowy:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 


