REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE EDUKACYJNYM
„EkoPaka – zamykamy obieg surowców,
edycja 2019/2020”
- zmieniony 14.04.2020 roku
§1 DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy Regulamin udziału w programie edukacyjnym „EkoPaka – zamykamy obieg
surowców, edycja 2019/2020”, określający zasady prowadzenia programu.
2. Organizator – Organizatorem programu edukacyjnego „EkoPaka – zamykamy obieg surowców, edycja
2019/2020”, jest INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Wiertniczej 165, 02-952 Warszawa.
3. Program – program edukacyjny „EkoPaka – zamykamy obieg surowców, edycja 2019/2020”
prowadzony przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań S.A. na zasadach określonych w
Regulaminie.
4. Paka – przesyłka z zawartością w postaci scenariuszy zajęć, gier i zabaw oraz materiałów
plastycznych, która to zawartość ma posłużyć do realizacji zajęć edukacyjnych w Szkole. Materiały
zawarte w pace dotyczą następujących tematów: surowce – papier, tworzywa sztuczne, drewno, szkło,
aluminium, a także bioodpady, elektroodpady, opakowania wielomateriałowe.
5. Strona projektu – strona internetowa poświęcona projektowi, dostępna pod adresem
www.EkoPaka.org prowadzona przez Organizatora.
§2 CELE PROGRAMU
1 . Przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, szczególnie zaś:
recyklingiem opakowań, postępowaniem z odpadami, filozofią zero waste – bez marnowania.
2. Popularyzacja idei zamkniętego obiegu surowców, jako sprzyjającej ochronie zasobów naturalnych.
3. Kształtowanie postaw ekologicznych poprzez gry i zabawy oraz materiały edukacyjne kierowane do
uczniów, rodziców, nauczycieli.
4. Przeprowadzenie przez Szkołę edukacyjnych spotkań stacjonarnych i zajęć on-line dla uczniów.
§3 CZAS TRWANIA PROGRAMU
Programu edukacyjny „EkoPaka – zamykamy obieg surowców, edycja 2019/2020” odbędzie się w roku
szkolnym 2019/2020 roku według poniższego harmonogramu:
1. Przyjmowanie zgłoszeń od Szkół – od 16.12.2019 roku do 16.01.2020 roku.
2. Wyłonienie 30 Szkół biorących udział w programie - do 17.01.2020 roku.
3. Na program składa się EkoPaka – pakiet edukacyjno-zabawowy, który zostanie przesłany do każdej ze
Szkół zakwalifikowanych do udziału w programie. Paka zawiera scenariusze zajęć, gry i zabawy oraz
materiały plastyczne, która to zawartość ma posłużyć do realizacji zajęć edukacyjnych w Szkole.
4. Paki zostaną wysłane wysyłane między 20-23.01.2020 roku.
5. Program zostaje przedłużony, ze względu na pandemię koronawirusa, do końca roku kalendarzowego,
tj 31.12.2020 roku
§4 ZASADY PROGRAMU

1. Zgłoszenie do Programu
a. Do udziału w Programie mogą się zgłosić wszystkie szkoły podstawowe z terenu województwa
mazowieckiego, niezależnie od swojej formy organizacyjnej.
b. Każdy Uczestnik Programu (jedna szkoła) może wziąć udział w programie tylko raz.
c. Szkoły zgłaszają się do udziału w Programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online zamieszczonego na stronie www.ekopaka.org przesłanego również mailem do bazy szkól
według wykazu MEN (stan na 30.09.2019 roku). Wypełniony do końca formularz on-line jest
automatycznie wysyłany do Organizatora.
d. Formularz zgłoszeniowy składa się z następujących części:
- dane teleadresowe,
- opis motywacji do udziału w Programie,
- potwierdzenie znajomości zasad.
e. Formularze niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

2. Wyłonienie Szkół uczestniczących w Programie
a. Do Programu zostanie przyjętych 30 (trzydzieści) Szkół, których zgłoszenia zostaną najwyżej
ocenione przez komisję złożoną z pracowników Organizatora.
b. Szkoły, które zakwalifikują się do Programu, zostaną o tym poinformowane przez Organizatora za
pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym) najpóźniej do
20.01.2020 roku.
3. Co zyskają Szkoły
Uczestnikom Programu zostaną przekazane:
a. Paka edukacyjna zawierająca 8 scenariuszy zajęć, kolorowanki, gry i zabawy oraz materiały
plastyczne.
b. Materiały do pracy on-line.
c. Certyfikat udziału w Programie „EkoPaka – zamykamy obieg surowców, edycja 2019/2020” – po
wywiązaniu się Szkoły ze wszystkich obowiązków wynikających z udziału w Programie.
4. Do czego są zobowiązane Szkoły:
a. Organizacji zajęć edukacyjnych: co najmniej jednego spotkania edukacyjnego na każdy z tematów,
każde spotkanie dla co najmniej jednej klasy. Daje to 8 spotkań edukacyjnych na 8 zagadnień:
papier, tworzywa sztuczne, drewno, szkło, aluminium, bioodpady, elektroodpady, opakowania
wielomateriałowe.
b. Ze względu na pandemię koronawirusa Organizator zobowiązuje szkoły do przeprowadzenia
przynajmniej 3 tematów do końca roku szkolnego 2019/2020 tj do 27.06.2020 roku, w dowolnej
formie (stacjonarnie lub on-line). Szkoła powinna wysłać maila z potwierdzeniem odbycia się zajęć.
c. Ze względu na pandemię koronawirusa Organizator zobowiązuje szkoły do przeprowadzenia do
końca roku kalendarzowego tj do 31.12.2020 roku, przynajmniej 2 tematów stacjonarnie i 6
tematów on-line.
d. Zajęcia opisane w §4 pkt. 4a, 4b, 4c powinny się odbyć w oparciu o scenariusze zajęć i materiały
do pracy on-line przesłane przez Organizatora Programu.
e. Oceny zawartości otrzymanej paki na stronie projektu – przez zarejestrowanie się, zalogowanie
i umieszczenie na stronie komentarzy/opinii.
f. Przygotowanie i przesłanie do Organizatora w formie elektronicznej na adres e-mail:
ekopaka@interseroh.com relacji (dalej „Relacja”) z przeprowadzonych zajęć, składającej się z opisu
o objętości nieprzekraczającej 1500 (tysiąc pięćset) znaków ze spacjami oraz maksymalnie 5 (pięć)

zdjęć (dalej „Zdjęcia”), nie później niż 15.12.2020 roku.
g. Umieszczenia na www Szkoły informacji o uczestnictwie w projekcie wraz z logotypem EkoPaki.
5. Do czego Organizator zachęca Szkoły:
a. Realizowania innych działań, których propozycje znajdą się na stronie projektu.
b. Korzystania z pakietu materiałów ułatwiających komunikowanie udziału i realizację Programu
w Szkole, o których mowa w pkt 4 powyżej.
§5 PRZYGOTOWANIE RELACJI I ZDJĘĆ PRZEZ SZKOŁY
1. Szkoły uczestniczące w programie przesyłają do Organizatora Programu Relację, która nie narusza
przepisów prawa, praw autorskich ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, do której przysługują im
wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. Szkoły uczestniczące w Programie
zobowiązane są do uzyskania zgód na wykorzystanie wizerunku osób, których wizerunek
przedstawiony został na Zdjęciach, jak i praw do korzystania z innych materiałów zawartych w Relacji
(wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).
2. Zgody, o których mowa w pkt 1 powyżej, Szkoły uczestniczące w Programie zobowiązują się
udostępnić do wglądu na pisemny wniosek Organizatora, w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Szkoły uczestniczące w Programie poprzez dokonanie zgłoszenia udzielają Organizatorowi Programu
licencji na korzystanie z nadesłanych Relacji i Zdjęć w celach związanym z promocją Programu, a
w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie Relacji i Zdjęć – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, w formie zapisu magnetycznego i cyfrowego, niezależne od
standardu, systemu lub formatu,
b. wprowadzenie do pamięci komputera,
c. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Relacje i Zdjęcia utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie oryginału lub egzemplarzy Relacji i Zdjęć, elektroniczne
udostępnienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej,
sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na
nośnikach obrazu,
d. rozpowszechnianie Relacji i Zdjęć w sposób inny niż pkt c), publikowanie, publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
e. dokonywanie opracowań, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian
i modyfikacji, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej
sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na
wykorzystanie opracowań,
4. Szkoły uczestniczące w Programie wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa Relacji i Zdjęć
rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem. Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym
Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia
sublicencji.

§6 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych są INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz
INTERSEROH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 165.

2. Pełna treść dokumentu Polityka Ochrony Danych Osobowych Interseroh, dostępna jest na stronie
internetowej www.interseroh.pl/polityka-prywatnosci/polityka-prywatnosci/
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Programu znajduje się do wglądu w siedzibie INTERSEROH Organizacji Odzysku
Opakowań S.A.
2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Programu prosimy kierować do
INTERSEROH Organizacji Odzysku Opakowań S.A., na adres e-mail: ekopaka@interseroh.com.
3. Organizatorowi Programu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Udziału
w Programie, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Szkół ich praw nabytych na podstawie
niniejszego Regulaminu.
4. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu, oznaczonych kolejnym
numerem oraz datą, publikowanych na stronie projektu
5. Regulamin Udziału w Programie w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak
nie wcześniejszej niż data jego publikacji.
6. Przystąpienie do Programu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Udziału
w Programie.
7. Organizator Programu ma prawo wykluczyć Szkołę uczestniczącą w Programie w przypadku
naruszenia przez nią warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Szkoła uczestnicząca
w Programie zostanie powiadomiona przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany
w formularzu zgłoszeniowym. Decyzja Organizatora Programu o wykluczeniu Szkoły uczestniczącej
w Programie jest ostateczna.
8. Każda Szkoła uczestnicząca w Programie wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji
dotyczącej Programu.
9. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych oraz
telekomunikacyjnych, jak również za przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć
Internet i sieci telekomunikacyjne, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron
internetowych wykorzystywanych do przeprowadzenia Programu lub za trudności w dostępie do takich
stron i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.

Załącznik nr 1
Nazwa szkoły………………………………………………………………………...................................
Ulica………………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy………………………………………………………………………………….......................
Miejscowość……………………………………………………………………………………………………
Województwo…………………………………………………………………………………........................

OŚWIADCZENIE (rodzica/opiekuna)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
w programie „EkoPaka – zamykamy obieg surowców, edycja 2019/2020” oraz na przetwarzanie
przesłanych danych osobowych mojego dziecka przez firmę INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań
S.A., organizatora programu, zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem 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 (RODO) - pełna treść
dokumentu Polityka Ochrony Danych Osobowych Interseroh dostępna jest na stronie internetowej

www.interseroh.pl/polityka-prywatnosci/polityka-prywatnosci/ - dla potrzeb niezbędnych przy realizacji ww.
programu oraz wszelkich działaniach promocyjnych podjętych przez Organizatora, mających na celu
popularyzację programu, w tym rozpowszechniania zdjęć zawierających wizerunek dziecka na stronie projektu
oraz we wszelkich innych materiałach promocyjnych i reklamowych, opracowanych przez Organizatora.
Oświadczam, że dane dziecka podałam/em dobrowolnie i zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi
prawie wglądu do tychże danych oraz możliwości ich poprawiania lub usunięcia.

………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna

