
Szanowni Państwo,  
 
Jubileusz 25-lecia jaki Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
obchodzić będzie w listopadzie 2016r. jak również początek nowego roku 
szkolnego i 19 już edycja, specjalnie dedykowanej Państwu oferty 
edukacyjnej, to dla Związku czas podsumowań i refleksji. Współpraca          
z placówkami oświatowymi, bezpośredni kontakt z kadrą pedagogiczną,             
a także wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i wsparcie w zakresie 
edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, były i są dla nas priorytetowe.  
 
Posiadając już spory bagaż doświadczeń możemy śmiało powiedzieć,               
że nadszedł czas podnieść poprzeczkę, wyznaczyć nowe ambitne cele,                       
podjąć się nowych wyzwań. Stąd specjalnie dla Państwa, 3 lata temu 
utworzyliśmy we współpracy z uczelniami wyższymi, specjalny program,                
w tym cykl seminaryjny pt. „Szkoła/przedszkole dla środowiska”,  który 
obecnie wchodzi w kolejny etap realizacji. Miło nam jest poinformować, iż 
w ramach tego programu od września 2016 roku w 16 placówkach 
oświatowych realizowane będą autorskie projekty własne z zakresu 
edukacji ekologicznej pod szczególnym patronatem Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Finał tych działań przewidywany jest na 
czerwiec 2017 roku. Nie możemy doczekać się efektów oraz kontynuacji 
podjętych działań w ramach kolejnych wyzwań tematycznych. 
 
Działania w zakresie edukacji ekologicznej prowadzonej przez Związek, 
każdego roku obejmują trzy strefy: ochronę powierzchni ziemi, powietrza 
oraz zasobów wodnych. W bieżącym roku szkolnym szczególną uwagę 
zwrócimy na zasady racjonalnej gospodarki i ochrony wód, zarówno tych 
podziemnych jak i powierzchniowych. Pragniemy aby                                                
w przedszkolach/szkołach, poruszane były jakże „nurtujące” tematy „Skąd 
się bierze woda w kranie?”,  „Czy ja też mogę pić wodę z kranu?”, a gdy 
deszcz doprowadzi do powodzi – w jaki sposób reagować i czy w ogóle 
można się przygotować do obecnych i przyszłych zmian klimatycznych. 
Temat ten potraktujemy całościowo, w myśl idei zrównoważonego 
rozwoju, mając na uwadze nie tylko racjonalne zużycie wody ale cały 
szereg współzależności wynikających z działalności człowieka i jego 
wpływu na każdą część środowiska naturalnego.  
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Mam nadzieję, że tegoroczna oferta edukacyjna wpisuje się w ramy 
ekologicznego życia szkoły/przedszkola. Zapraszamy wszystkie placówki 
oświatowe do współpracy, a także do wymiany doświadczeń i opinii                   
w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz za ich 
pośrednictwem społeczności lokalnej. 
 
 
Z wyrazami szacunku  
 
Tadeusz Wiśniewski, 
Przewodniczący Zarządu 
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PROPOZYCJE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 
Wzorem lat ubiegłych Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
opracował propozycje edukacji ekologicznej na rok szkolny 2016/2017 
skierowanej do wszystkich placówek oświatowych z terenu gmin Związku,                      
tj. Gdyni, Sopotu, Redy, Rumi, Wejherowa oraz gmin Szemud, Wejherowo, 
Kosakowo.  
 
UWAGA !!!! 
 
Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 Związek po raz kolejny 
przeprowadzi ocenę placówek oświatowych, w tym przedszkoli oraz szkół,                      
w zakresie osiągnięć w obszarze ochrony środowiska na rzecz zrównoważonego 
rozwoju gmin - członków KZG „Dolina Redy i Chylonki”. Wyrażamy nadzieję, że 
prestiżową Nagrodę Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”                  
pt. „Różą Ekologii”, będziemy mogli wręczyć placówkom  o wybitnych 
osiągnięciach, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować, przez ostatnie 
lata. Przypominamy, że ocenie podlegać będą wszelkie działania prowadzone 
przez placówkę oświatową w zakresie edukacji ekologicznej, we współpracy lub 
pod patronatem Związku, w okresie: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017. Tym samym placówki, które zostały uhonorowane „Różą 
Ekologii 2015” oraz „Różą Ekologii 2016” nie będą podlegały ocenie prowadzonej 
przez komisję w roku 2017. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali                  
w czerwcu 2017r., do tego czasu wyniki z obrad komisji pozostają utajnione. 
 
Dzieci, młodzież oraz nauczycieli zapraszamy do udziału w następujących 
przedsięwzięciach: 
I. Warsztaty terenowe : 

  „Bliżej Europy - nowoczesne metody gospodarowania odpadami” prowadzone 
wraz ze spółką EKO DOLINA; w ramach warsztatów uczeń poznaje zasady 
funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów zmierzając drogą 
odpadów do miejsca ich przetworzenia oraz ostatecznego unieszkodliwienia 
(str. 10), 

  „Ciepło dla Trójmiasta” realizowane we współpracy ze spółką OPEC Gdynia; 
podczas warsztatów młodzież poznaje zasady funkcjonowania wytwórców 
i dystrybutorów ciepła oraz zaznajamia się z takimi pojęciami jak: kogeneracja, 
źródła oraz rodzaje energii, ochrona powietrza (str. 12), 

 „Oczyszczanie ścieków” oraz „Ujmowanie i uzdatnianie wody” realizowane we 
współpracy ze spółką PEWIK Gdynia; w ramach warsztatów uczeń poznaje 
technologię oczyszczania ścieków bądź sposoby ujmowania i uzdatniania 
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wody, zaznajamia się z zagrożeniami jakie wywiera urbanizacja oraz rozwój 
przemysłu na wody podziemne (str. 13, str. 15). 

II. Konkursy ekologiczne: 

  „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XIX edycja) - zadaniem jest wykonanie pracy 
plastycznej pt. „Jestem mistrzem upcyclingu” (str. 17),  

 „Mała nakrętka, duży problem” (XIV edycja) – zadaniem jest zbiórka 
plastikowych nakrętek (str. 20),  

  „Konkurs fotograficzny”(VIX edycja) - zadaniem jest wykonanie fotografii pt. 
„Ukryte piękno w wodzie”(str. 23), 

 „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (VII edycja) - zadaniem jest 
przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie placówki oświatowej oraz akcji 
happeningowej wraz ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego                                   
i elektronicznego (str. 26),  

 „Konkurs wiedzy ekologicznej” (wznowienie - XI edycja) „Odpowiedzialny                     
i świadomy konsument zasobów przyrody”- konkurs skierowany do uczniów 
szkół specjalnych i integracyjnych. Ponownie znajdzie on swoje miejsce                       
w tegorocznej ofercie (str.30) 

 „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych” -  zadaniem jest zbiórka baterii 
(str. 32). 

III. Projekty edukacyjne 

 „Lider Lokalnej Ekologii” (VIII edycja) - temat projektu „Zrównoważony 
rozwój a racjonalna gospodarka i ochrona zasobów wodnych”. Udział 
w  projekcie, w bieżącym roku daje możliwość uhonorowania i promowania 
placówek oświatowych, które ideę zrównoważonego rozwoju przyjęły do 
podstawy działań w zakresie edukacji ekologicznej (str. 34).  

 „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” (II edycja cz.3). Program realizowany jest 
poprzez cykliczne spotkania seminaryjno-warsztatowe z udziałem szkolnych 
i przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej oraz praktyczne 
wydawnictwa metodyczno-merytoryczne dla nauczycieli do pracy z dziećmi               
i młodzieżą na poszczególnych poziomach edukacyjnych. Poza walorami 
edukacyjnymi, program pozwolić ma na wymianę informacji i  doświadczeń, 
motywować poszczególne placówki oświatowe do działań na rzecz 
najbliższego otoczenia w  myśl przyjętej zasady „szkoła/przedszkole 
w środowisku – środowisko w szkole/przedszkolu” oraz  koordynowanie tych 
działań (str.40). 

 
JAK SKORZYSTAĆ Z PRZEDSTAWIONYCH PROPOZYCJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ? 
 Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z poszczególnymi opisami, a po wybraniu 

interesujących Państwa tytułów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie 
go pod adres Związku (można przesyłać zeskanowane formularze pocztą elektroniczną). Wzory 
formularzy dostępne są na stronie internetowej www.kzg.pl, dział „Edukacja ekologiczna” – 
zakładka „Aktualna oferta edukacyjna.”  

http://www.kzg.pl/


 5 

 Zgłoszenie obowiązuje tylko i wyłącznie w formie pisemnej (drogą pocztową, faksem, skan 
wysłany poczta elektroniczną). Liczba miejsc w zajęciach warsztatowych jest ograniczona.  

 Z uwagi na dużą popularność warsztatów terenowych w latach ubiegłych oraz ograniczonej ich 
liczby, jako pierwsze zostaną zakwalifikowane szkoły zgłoszone bezpośrednio przez urzędy 
miast/gmin należących do Związku lub te, które nie miały jeszcze możliwości w nich uczestniczyć. 
W drugiej kolejności przyjmowane będą pozostałe nadsyłane zgłoszenia.  

 Placówki oświatowe, które zostaną zakwalifikowane na zajęcia warsztatowe, otrzymują pisemne 
potwierdzenie terminu realizacji z około  miesięcznym wyprzedzeniem. 

 
WSZYSTKIE PROPOZYCJE ZAJĘĆ ZAWARTE W NINIEJSZEJ OFERCIE 

WRAZ Z ICH PRZEZNACZENIEM DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIEKOWYCH 

  

PROPOZYCJE 
EDUKACJI 

EKOLOGICZNEJ 

ADRESACI 

Przedszkola 
Szkoły 

Podstawowe 
Gimnazja 

Szkoły Ponad- 
gimnazjalne 

Nauczyciele 

W
A

R
SZ

TA
TY

 E
K

O
LO

G
IC

ZN
E 

"Bliżej Europy - 
nowoczesne metody 

gospodarowania 
odpadami" 

   IV-VI klasa     
 

"Ciepło dla Trójmiasta"     III klasa   
 

"Oczyszczanie ścieków"         
 

"Ujmowanie i uzdatnianie 
wody" 

  IV-VI klasa     
 

K
O

N
K

U
R

SY
 

"Małe dzieci nie chcą 
śmieci" 

  I-III klasa     
 

"Mała nakrętka, duży 
problem" 

        
 

"Konkurs Fotograficzny"    IV-VI klasa     
 

„Ekspert E.E. czyli  
w trosce o środowisko” 

      
 

„Konkurs wiedzy 
ekologicznej” 

  G- ZSZ*  

"Zbiórka baterii"        
 

P
R

O
JE

K
TY

  
ED

U
K

A
C

Y
JN

E 

"Lider Lokalnej Ekologii"         
 

„Szkoła/Przedszkole  
dla środowiska” 

     

*szkolnictwo specjalne i integracyjne 
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TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 
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termin 
nadsyłania 

zgłoszeń 
do 31.12.2016 do 31.12.2016 do 31.12.2016 do 31.12.2016 do 31.12.2016 do 31.12.2016 

czas trwania do 10.03.2017 do 05.04.2017 do 31.03.2017 do 28.04.2017 do 25.04. 2017 do 28.02.2017 

ostateczna 
data 

dostarczenia 
prac 

do 10.03.2017 - do 31.03.2017 - do 28.04.2017 - 

inne - 

zgłaszanie ilości 
worków do 
odbioru do 
10.04.2017 

- - - - 

odbiór nakrętek 
24.04.2017 -
19.05.2017 

ocena Komisji do 31.03.2017 do 26.05.2017 do 12.04.2017 do 9.05.2017 do 19.05.2017 marzec 2017 

umieszczenie 
wyników 
na stronie 
Związku 

do 12.04.2017 do 31.05.2017 do 28.04.2017 do 23.05.2017 do 31.05.2017 - 

pisemne 
powiadomienie 

laureatów 
o wynikach 

początek czerwca 2017 - 

wręczenie 
nagród 

czerwiec 2017 marzec 2017 
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WARSZTATY TERENOWE 
 

Nazwa zajęć 

„Bliżej Europy – 
nowoczesne metody 

gospodarowania 
odpadami” 

„Ciepło dla 
Trójmiasta” 

„Oczyszczanie 
ścieków” 

„Ujmowanie  
i uzdatnianie 

wody” 

 
Organizatorzy 

 

 
KZG „Dolina Redy i 

Chylonki” 
oraz 

Eko Dolina Sp. z o.o. 
 

KZG „Dolina Redy i 
Chylonki” 

oraz 
OPEC Sp. z o.o. 

KZG „Dolina Redy 
 i Chylonki” 

oraz 
PEWIK Gdynia Sp. 

z o.o. 

KZG „Dolina 
Redy  

i Chylonki” 
oraz 

PEWIK Gdynia 
Sp. z o.o. 

Termin 
nadsyłania 

zgłoszeń 
przez cały rok szkolny 

przez cały rok 
szkolny 

przez cały rok 
szkolny 

przez cały rok 
szkolny 

Termin 
trwania 

warsztatów 

październik -listopad 
2016 

marzec – czerwiec 
2017 

 
dwa razy w tygodniu 
(wtorek, czwartek) 

wrzesień -grudzień 
2016 

luty – maj 2017 
 

dwa razy w miesiącu 
(poniedziałek lub 

środa) 

październik - 
grudzień 2016 
luty – czerwiec 

2017 
 

raz w miesiącu 
(środa) 

wrzesień -
listopad 2016 
styczeń – maj 

2017 
 

raz w miesiącu 
(środa) 

 
Czas trwania 
zajęć (łącznie 
z przejazdem) 

 

8:30 – 12.30  
(<4 h) 

 
godzina podstawienia 

autokaru 
pod szkołę: 8:30 

9:00 - 12:30  
(<3,5 h) 

 
godzina 

podstawienia 
autokaru 

pod szkołę: 9:00 

9:00 – 12:00  
(<3 h) 

 
godzina 

podstawienia 
autokaru 

pod szkołę: 9:00 

9:00 – 12:00  
(<3 h) 

 
godzina 

podstawienia 
autokaru 

pod szkołę: 9:00 

Miejsce 
warsztatów 

Zakład 
Zagospodarowania 

Odpadów Eko Dolina 
w Łężycach 

oraz 
siedziba KZG „Dolina 

Redy i Chylonki” 

Zakład Energetyki 
Cieplnej OPEC 
w  Wejherowie 

oraz 
siedziba KZG „Dolina 

Redy i Chylonki” 

Grupowa 
Oczyszczalnia 

Ścieków 
„Dębogórze”, 

gm. Kosakowo 

Stacja 
Uzdatniania 

Wody „Reda”, 
Reda 

Transport 
zapewniony przez 
KZG „Dolina Redy 

 i Chylonki” 

zapewniony przez 
KZG „Dolina Redy  

i Chylonki” 

zapewniony przez 
PEWIK Gdynia 

zapewniony 
przez 

PEWIK Gdynia 

 
Liczba 

uczestników 
 

<30 <35 <35 <35 
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1. WARSZTATY EKOLOGICZNE  

Zgłoszenie do udziału w warsztatach ekologicznych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

 
1.1. BLIŻEJ EUROPY - NOWOCZESNE METODY GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI 
 

Osoba prowadząca warsztaty:  
pracownik Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

* Materiały Związku pomoce przy przygotowaniu uczniów do w/w warsztatów: 
- wydawnictwa dostępne w siedzibie Związku oraz na stronie internetowej www.kzg.pl w zakładce 

„Materiały edukacyjne Związku”: broszury „Fałszywa ekologia”, „Ochrona powierzchni ziemi”, 
„Eko Dolina na miarę RIPOK-u”, „Region zwany EkoDoliną”, „Im mniej tym lepiej, czyli 
odwrócona piramida gospodarki odpadami”, „Jestem konsumentem wiele mogę” a także 
komiksy: „Sekret Sambora”, „Niebezpieczna gra”, „Pod urokiem”, „Poszukiwany Angry Fish”, 
„Syndrom Bigmana”. 

- wydawnictwa dostępne tylko w wersji elektronicznej na stronie www.kzg.pl w zakładce 
„Materiały edukacyjne Związku”: „O odpadach po nowemu”, „Czym palisz w swoim „ognisku 
domowym”?”, „Niech Cię oświeci jasność ze śmieci!!!”, „Jeżeli spalać to nie indywidualnie!!!” 

 

1. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń: do wyczerpania terminów, pod adres: 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 
Gdynia lub faxem pod nr: 58 624-75-15. Możliwe jest również przesłanie 
zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl. 
 

2. Termin realizacji: październik – listopad 2016r. oraz marzec -czerwiec 2017r., 
wtorki lub czwartki, godz. 8:30-12:30. 

 

3. Organizatorem warsztatów jest Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy 
i Chylonki" z siedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1 we współpracy ze Spółką 
EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 
Koleczkowo.  

 

4. W warsztatach mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej 
placówki oświatowej, uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu działania Związku, tj. Gmin 

Uprzejmie prosimy nauczycieli o przygotowanie uczniów w zakresie zagadnień 
dotyczących ochrony środowiska oraz zapoznanie z podstawowymi pojęciami, 
tj.: odpady, recykling, selektywna zbiórka odpadów, surowce wtórne, surowce 

naturalne, składowisko odpadów, biogaz, utylizacja, biodegradacja, 
kompostowanie. 

* 

http://www.kzg.pl/
http://www.kzg.pl/
mailto:dos@kzg.pl
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Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin Kosakowo, 
Szemud, Wejherowo. 

 

5. Czas trwania zajęć: do 4 godzin.  
 

6. Miejsce: teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów EKO DOLINA 
w Łężycach, siedziba Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
w Gdyni, ul. Konwaliowa 1. 

7. Cele: 
a) Uczeń poznaje zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania 

odpadów; identyfikuje zależności człowiek - środowisko przyrodnicze 
na przykładzie odzysku i unieszkodliwiania odpadów; poznaje i rozumie 
zasady zrównoważonego rozwoju; 

b) Uczeń interpretuje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe wpływu 
działalności człowieka na stan środowiska; formułuje wnioski i opinie 
związane z zagospodarowaniem odpadów; rozumie konieczność ochrony 
przyrody i środowiska przed odpadami; rozpoznaje problemy najbliższego 
otoczenia i  szuka ich rozwiązań zgodnie z koncepcją zrównoważonego 
rozwoju i zasadami współpracy; 

c) Uczeń rozwija w sobie świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności 
za środowisko przyrodnicze. 
 

8. Przebieg zajęć: 
a) Wyjazd do Zakładu Zagospodarowania Odpadów EKO DOLINA w Łężycach: 

- droga odpadów od indywidualnego gospodarstwa do miejsca ich 
dalszego przetworzenia oraz ostatecznego unieszkodliwiania, 

- metody unieszkodliwiania odpadów, 
- selektywna zbiórka odpadów surowcowych, 
- odpady jako surowiec przeznaczony do odzysku i przetworzenia, 
- zagrożenie środowiska oraz zdrowia i życia ludzi przez odpady 

niebezpieczne, 
- odpady wielkogabarytowe, budowlane, zielone i elektryczne/ 

elektroniczne; sposoby ich zagospodarowania, 
- działania EKO DOLINY na rzecz ochrony środowiska (monitoring 

powietrza, wody, gleby i hałasu). 
b) Warsztaty w siedzibie Związku: organizacja nowego systemu postępowania 

z odpadami na terenie Związku, segregacja odpadów w mojej 
miejscowości-zasady jej prowadzenia (segregacja, odzysk, 
przetwarzanie), niebezpieczeństwa wywoływane „dzikimi wysypiskami”, 
zasady świadomego konsumenta, film edukacyjny.  

 
9. Transport grupy zapewniony. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów. 
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1.2. CIEPŁO DLA TRÓJMIASTA 

Osoby prowadzące warsztaty:  
przedstawiciele spółki OPEC Gdynia oraz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

 

Uprzejmie prosimy nauczycieli o przygotowanie uczniów w zakresie zagadnień 
dotyczących wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, źródeł energii, w tym 

odnawialnych, sposobów oszczędzania energii oraz źródeł zanieczyszczeń 
powietrza. 

* 

* Materiały Związku pomoce przy przygotowaniu uczniów do w/w warsztatów: 
- wydawnictwa dostępne w siedzibie Związku oraz na stronie internetowej www.kzg.pl w zakładce 

„Materiały edukacyjne Związku”: broszury „Jak zatrzymać ciepło w domu?”, „Ciepło                                
i bezpiecznie”, „Energia bez granic i ograniczeń”, 

- wydawnictwa dostępne tylko w wersji elektronicznej na stronie www.kzg.pl w zakładce 
„Materiały edukacyjne Związku”: „Ciepło i nowocześnie”, „Ciepło jak z bajki”, „Różne źródła 
energii”, „Ochrona powietrza”, „Czym palisz w swoim „ognisku domowym”?”, „Niech Cię oświeci 
jasność ze śmieci!!!”, „Jeżeli spalać to nie indywidualnie!!!” 

 
1. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń: do wyczerpania terminów, pod adres: 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 
Gdynia lub faxem pod nr: 58 624-75-15. Możliwe jest również przesłanie 
zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl. 
 

2. Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2016r. oraz luty – maj 2017r., dwa razy 
w miesiącu (poniedziałek /lub środa), godz. 9:00 – 12:30. 

 

3. Organizatorem warsztatów jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81- 651 Gdynia we współpracy ze spółką OPEC 
Gdynia (Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) w Gdyni, ul. Opata 
Hackiego 14.  

 

4. W warsztatach mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej 
placówki oświatowej, uczniowie szkół gimnazjalnych (kl. III) oraz 
ponadgimnazjalnych z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, 
Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin Kosakowo, Szemud, Wejherowo. 
Zajęcia są przeznaczone w pierwszej kolejności dla szkół korzystających 
z ciepła sieciowego (podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC 
Gdynia Sp. z o.o.). 

 

5. Czas trwania zajęć: do 3,5 godziny. 
 

6. Miejsce: siedziba Związku, Gdynia, ul. Konwaliowa 1 oraz Zakład Energetyki 
Cieplnej OPEC Gdynia Elektrociepłownia „Nanice” w Wejherowie,                         
ul. Staromłyńska 41. 

http://www.kzg.pl/
http://www.kzg.pl/
mailto:dos@kzg.pl
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7. Cele: 
a) Uczeń poznaje zasady funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów 

ciepła; identyfikuje związki i zależności człowiek - środowisko 
przyrodnicze na przykładzie wytwarzania i dostarczania ciepła; poznaje 
i rozumie zasady zrównoważonego rozwoju; 

b) Uczeń interpretuje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe wpływu 
działalności człowieka na stan środowiska; formułuje wnioski i opinie 
związane z wytwarzaniem ciepła i jego dystrybuowaniem poprzez miejską 
sieć ciepłowniczą; rozumie konieczność ochrony przyrody i środowiska 
poprzez stosowanie bezpiecznych technologii związanych 
z ciepłownictwem; rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka 
ich rozwiązań zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami 
współpracy; 

c) Uczeń rozwija w sobie świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności 
za środowisko przyrodnicze. 
 

8. Przebieg zajęć: 
a) Siedziba Związku (Gdynia, ul. Konwaliowa 1) – omówienie zagadnień 

z zakresu wytwórców i dystrybutorów ciepła tj.: produkcja energii w 
skojarzeniu (kogeneracja), ochrona powietrza, szkodliwość spalania 
odpadów w piecach domowych, a także wyświetlenie filmu 
edukacyjnego pt. „Ochrona powietrza”. 

b) Zakład Energetyki Cieplnej w Wejherowie, ul. Staromłyńska 41 – wizja 
lokalna w tym: przedstawienie najważniejszych zagadnień  
eksploatacyjnych (węzeł cieplny, sieć preizolowana) oraz zasad działania 
urządzeń w węźle cieplnym wymiennikowym. 
 

9. Transport grupy zapewniony. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów. 

 

1.3. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 
Osoba prowadząca warsztaty:  

przedstawiciele spółki PEWIK Gdynia. 

 

Uprzejmie prosimy nauczycieli o przygotowanie uczniów w zakresie 
zagadnień dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności pojęć 

takich jak: źródła zanieczyszczeń wód, podstawowe wskaźniki 
zanieczyszczeń charakteryzujących ścieki, źródła powstawania ścieków 

oraz podstawowe etapy oczyszczania ścieków. * 
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*Materiały Związku pomoce przy przygotowaniu uczniów do w/w warsztatów: 
- wydawnictwa dostępne w siedzibie Związku oraz na stronie internetowej www.kzg.pl w zakładce 

„Materiały edukacyjne Związku”: broszury „Z butelki czy z kranu?”, „Jak to z deszczem bywa”, 
„To dotknąć może także Ciebie”, „Skąd się bierze woda w kranie?”  

- wydawnictwa dostępne tylko w wersji elektronicznej na stronie www.kzg.pl w zakładce 
materiały edukacyjne Związku: „Wody podziemne”, „Wody powierzchniowe”, „Ochrona wód”, 
„Ukryte tajemnice wody”. 

 
1. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń: do wyczerpania terminów, pod adres: 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 
Gdynia lub faxem pod nr: 58 624-75-15. Możliwe jest również przesłanie 
zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl. 
 

2. Termin realizacji: październik - grudzień 2016r. oraz luty - czerwiec 2017r., 
jeden raz w miesiącu (pierwsza środa miesiąca), godz. 9:00 – 12:00. 

 

3. Organizatorem warsztatów jest Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy 
i  Chylonki" z siedzibą w Gdynia, ul. Konwaliowa 1 oraz Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w  Gdyni, ul. Witomińska 29 (PEWIK Gdynia). 

 

4. W zajęciach mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki 
oświatowej, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania Związku, 
tj. miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin Kosakowo, 
Szemud, Wejherowo. 

 

5. Czas trwania zajęć: do 3 godzin. 
 

6. Miejsce: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”, Dębogórze 
Wybudowanie, ul. Długa 28, gmina Kosakowo. 

 

7. Cele: 
a) Uczeń poznaje zasady funkcjonowania oczyszczalni ścieków; szuka relacji 

między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka na Ziemi; 
poznaje i rozumie zasady zrównoważonego rozwoju; 

b) Uczeń interpretuje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe wpływu 
działalności człowieka na stan środowiska; formułuje wnioski i opinie 
związane z zakresem funkcjonowania oczyszczalni ścieków; rozumie 
konieczność ochrony przyrody i środowiska poprzez technologie 
oczyszczania ścieków; rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka 
ich rozwiązań zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami 
współpracy; 

c) Uczeń rozwija w sobie świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności 
za środowisko przyrodnicze. 
 

http://www.kzg.pl/
http://www.kzg.pl/
mailto:dos@kzg.pl


 13 

8. Przebieg zajęć: 
a) Przyjazd do Grupowej Oczyszczalni Ścieków ,,Dębogórze”, krótkie 

szkolenie BHP i ppoż. 
b) Omówienie na schemacie technologicznym procesów realizowanych 

w oczyszczalni ścieków „Dębogórze”: 
- prezentacja multimedialna w sali szkoleniowej na temat technologii 

oczyszczania ścieków,  
- omówienie oddziaływania oczyszczalni na środowisko, 
- zrównoważony rozwój w kontekście oczyszczalni ścieków, 
- zagrożenia środowiska ze względu na prowadzoną działalność 

człowieka (m.in. urbanizacja, rozwój przemysłu w regionie). 
c) Zwiedzanie obiektów Grupowej Oczyszczalni Ścieków ,,Dębogórze”: 

- dyspozytornia oczyszczalni – zapoznanie z systemem kontroli 
i sterowania procesami technologicznymi, 

- prezentacja obiektów technologicznych tj.: ciąg oczyszczania 
mechaniczno – biologicznego ścieków, przeróbka osadów ściekowych, 
spalarnia osadów. 
 

9. Transport grupy zapewniony. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów. 

 
 
1.4. UJMOWANIE I UZDATNIANIE WODY 

Osoba prowadząca warsztaty:  
przedstawiciele spółki PEWIK Gdynia. 

*Materiały Związku pomoce przy przygotowaniu uczniów do w/w warsztatów: 
- wydawnictwa dostępne w siedzibie Związku oraz na stronie internetowej www.kzg.pl w zakładce 

„Materiały edukacyjne Związku”: broszury „Z butelki czy z kranu?”, „Jak to z deszczem bywa”, 
„To dotknąć może także Ciebie”, „Skąd się bierze woda w kranie?”  

- wydawnictwa dostępne tylko w wersji elektronicznej na stronie www.kzg.pl w zakładce 
materiały edukacyjne Związku: „Wody podziemne”, „Wody powierzchniowe”, „Ochrona wód”, 
„Ukryte tajemnice wody”. 

 
1. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń: do wyczerpania terminów, pod adres: 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 
Gdynia lub faxem pod nr: 58 624-75-15. Możliwe jest również przesłanie 
zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl. 
 

Uprzejmie prosimy nauczycieli o przygotowanie uczniów w zakresie 
zagadnień dotyczących podstawowych wskaźników charakteryzujących 

wodę przeznaczoną do spożycia oraz zapoznanie z pojęciami: obieg 
wody w przyrodzie, wody podziemne, zbiornik wód podziemnych, 

ujmowanie wody, uzdatnianie wody, stacja ujmowania wody. * 

http://www.kzg.pl/
http://www.kzg.pl/
mailto:dos@kzg.pl
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2. Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2016r. oraz luty - maj 2017r., jeden raz 
w miesiącu (trzecia albo czwarta środa miesiąca), godz. 9.00 – 12.00. 

 

3. Organizatorem warsztatów jest Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy 
i Chylonki" z siedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1 oraz Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, ul. Witomińska 29 (PEWIK Gdynia). 

 

4. Uczestnicy warsztatów: w zajęciach mogą wziąć udział, wyłącznie 
za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, uczniowie szkół 
podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 
działania Związku, tj. miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz 
gmin Kosakowo, Szemud, Wejherowo. 

 

5. Czas trwania zajęć: do 3 godzin. 
6. Miejsce: Stacja Uzdatniania Wody „Reda”, Reda, ul. Mostowa 14. 
7. Cele: 

a) Uczeń poznaje zasady funkcjonowania stacji ujmowania i uzdatniania 
wody, sposoby przekazywania wody pitnej do mieszkańców; rozumie 
potrzebę ochrony zbiorników wód podziemnych; identyfikuje związki 
i zależności człowiek - środowisko przyrodnicze na przykładzie stacji 
uzdatniania wody; poznaje i rozumie zasady zrównoważonego rozwoju; 

b) Uczeń interpretuje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe wpływu 
działalności człowieka na stan środowiska; formułuje wnioski i opinie 
związane z ujmowaniem i uzdatnianiem wody; rozumie konieczność 
ochrony przyrody i środowiska dla zachowania stanu oraz zasobów wody 
pitnej; rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań 
zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy; 

c) Uczeń rozwija w sobie świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności 
za środowisko przyrodnicze. 

8. Przebieg zajęć: 
a) Przyjazd do SUW „Reda”. 
b) Prezentacja multimedialna w sali konferencyjnej:  

- metody i sposoby ujmowania wody, 
- metody i sposoby uzdatniania wody, 
- źródła zagrożeń dla wód podziemnych (np. urbanizacja i rozwój 

przemysłu w regionie), 
- zrównoważony rozwój, 
- ochrona środowiska, 

c) Zwiedzanie obiektów Stacji Uzdatniania Wody „Reda”: przedstawienie 
urządzeń i procesów technologicznych stosowanych na obiektach.  
 

9. Transport grupy zapewniony. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów. 
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2. KONKURSY 

Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby kwalifikacji i udziału w konkursie, w tym na udostępnianie ich 
do wiadomości publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

 
2.1.  MAŁE DZIECI NIE CHCĄ ŚMIECI – XIX edycja 
konkurs skierowany do dzieci wychowania przedszkolnego oraz uczniów 
klasy I-III szkół podstawowych  
 
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu ekologicznego, 

który jest elementem informacyjno - edukacyjnym realizowanym przez 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni 
na terenie jego działania. 

2. Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Konwaliowej 1, w dalszej części 
Regulaminu zwanym Związkiem. 

3. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie 
za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, dzieci wychowania 
przedszkolnego oraz uczniowie nauczania wczesnoszkolnego (klasy I - III 
szkół podstawowych) z terenu działania Związku, tj. gmin miast: Gdynia, 
Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin: Kosakowo, Szemud, Wejherowo. 

4. Temat konkursu – praca plastyczna „Jestem mistrzem upcyclingu” 
5. Cel konkursu: 

- rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, postrzeganie norm 
ekologicznych przez samych siebie i innych; 

- znajomość i rozumienie działań zmierzających do ochrony świata 
przyrody, ziemi, 

- poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko,  
- kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody rozwijanie 

poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą, 
- nauka wnioskowania i przewidywania skutków działalności człowieka. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby Związku 
pisemnego zgłoszenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki. Formularze 
zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.kzg.pl lub 
w siedzibie Związku, w Dziale Ochrony Środowiska. Miejsce dostarczenia 
zgłoszenia: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia. Możliwe jest przesłanie zeskanowanego 
zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl lub faxem pod nr: 58 624-75-15.  

7. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie upływa 
z dniem 31 grudnia 2016r. (w przypadku przesyłania drogą pocztową 
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decyduje data stempla pocztowego). W momencie nadesłania zgłoszenia, 
w  placówce rozpoczyna się konkurs. 

8. Czas trwania konkursu: 
-    od dnia zgłoszenia udziału w konkursie do 10 marca 2017r., 
- ostateczna data dostarczenia prac do siedziby Związku: 10 marca 2017r., 
- ocena Komisji – do 31 marca 2017r., 
- wręczenie nagród – czerwiec 2017r. 

9. Forma pracy: 
- prace konkursowe powinny być samodzielnie wykonane przez dziecko 

pod kierunkiem nauczyciela, który sprawuje opiekę merytoryczną i dba 
o zgodność realizacji tematu pracy plastycznej; 

- praca plastyczna powinna być wykonana w formie rysunku, na kartce 
papieru o formacie A4 (210 x 297 mm) (UWAGA! prace na innym 
formacie niż A4 zostaną odrzucone); 

- technika dowolna (farby, kredki, wyklejanki itp.) z uwzględnieniem aby 
prace nie zawierały elementów przestrzennych; 

- nauczyciel przeprowadza wstępną selekcję prac i przesyła jedynie 5 
(łącznie na całą placówkę), jego zdaniem, najlepszych prac. 

10. Zasady i tryb prowadzenia konkursu: 
a) konkurs przebiega w czterech kategoriach wiekowych: 
- dzieci wychowania przedszkolnego, 
- klasa I szkoły podstawowej, 
- klasa II szkoły podstawowej, 
- klasa III szkoły podstawowej, 

b) dyrektor szkoły/przedszkola wyznacza szkolnego/ przedszkolnego 
koordynatora konkursu (1 osoba) lub 2 koordynatorów w przypadku 
Zespołów Szkół (gdzie każdy koordynator reprezentuje daną placówkę); 
za przeprowadzenie konkursu na terenie placówki odpowiedzialny jest 
szkolny/przedszkolny koordynator. 

c) szkolny/ przedszkolny koordynator konkursu przedstawia dyrekcji 
„nauczycieli realizujących”, z którymi wykonywać będzie zadanie, a po 
zakończeniu konkursu uzupełnia „Formularz z realizacji konkursu” 
(formularz do pobrania ze strony internetowej Związku www.kzg.pl 
zakładka edukacja ekologiczna  aktualna oferta edukacyjna), w którym 
podaje nazwiska „nauczycieli realizujących”, a także uzupełnia o podpis i 
pieczęć dyrektora szkoły/przedszkola. Uzupełniony formularz wraz z 
wybranymi pracami plastycznymi (max 5 prac) dostarcza do siedziby 
Związku zgodnie z harmonogramem (patrz. str. 10). 

d) dzieci/uczniowie wykonują pracę indywidualnie pod opieką 
szkolnego/przedszkolnego koordynatora konkursu oraz „nauczycieli 
realizujących”, 

http://www.kzg.pl/
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b) praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: nazwisko i imię 
dziecka/ucznia, wiek, klasa, adres szkoły/przedszkola, imię i nazwisko 
nauczyciela – koordynatora konkursu, 

c) praca „Jestem mistrzem upcyclingu” powinna proponować działania 
sprzyjające ochronie środowiska przyrodniczego w myśl zasady: użyj 
ponownie (przetwarzaj powtórnie odpady - upcykling). Praca plastyczna 
wykonana w formie rysunku na kartce papieru w formacie A4 
przedstawiać powinna rozwiązanie wykorzystania odpadów w domu 
lub w przemyśle np. wykonanie doniczki na kwiaty/ przybornika na 
kredki z puszki po konserwie, karmnika dla ptaków/ skarbonki/ lampki 
z butelki PET, koszy i torebek plecionych z gazet i innych papierowych 
odpadów itp. 

d) ocenie podlega forma pracy wg pkt. 10 e) oraz pkt. 9 Regulaminu oraz 
pomysł, treść i staranność wykonania, 

e) Komisja przeprowadzi ocenę prac i spośród nich wybierze te, którym 
przyzna I, II i III miejsce, wg kategorii podanych w pkt. 10 a) Regulaminu 
i przyzna nagrody rzeczowe, 

f) w przypadku, gdy w określonej kategorii wiekowej ilość zgłoszonych prac 
będzie mniejsza niż trzy, Komisja może dokonać innego podziału nagród; 
Komisja może również przyznać wyróżnienia, 

g) laureaci wraz z koordynatorami konkursu zostaną zaproszeni 
na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w trakcie Sesji 
Finałowej w czerwcu 2017r. 

11. Nagrodami w konkursie są: książki, gry, zabawki, sprzęt sportowy, itp. 
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 

wykorzystywanie przekazanych prac konkursowych w ramach działalności 
promocyjnej i reklamowej Związku (w prasie, katalogach i plakatach, 
wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach). 

13. Zestawienie wszystkich wyników zostanie umieszczone na stronie 
internetowej Związku www.kzg.pl do 12 kwietnia 2017r. w dziale Edukacja 
ekologiczna => Wyniki konkursów i działań ekologicznych. 

14. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu 
oraz terminie i miejscu wręczania nagród za pośrednictwem Dyrekcji 
Szkoły/Przedszkola na początku czerwca 2017r. 

15. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych 
zasadach z zastrzeżeniem pkt. 17. 

16. Decyzja Komisji jest ostateczna i żadne odwołania od niej nie przysługują. 
17. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich 

rodzin. 
18. Materiały pomocne przy realizacji konkursu, wydawnictwa dostępne w 

siedzibie Związku oraz na stronie internetowej www.kzg.pl w zakładce 
„Materiały edukacyjne Związku”, w tym broszury „Fałszywa ekologia”, 

http://www.kzg.pl/
http://www.kzg.pl/
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„Ochrona powierzchni ziemi”, „Im mniej tym lepiej, czyli odwrócona 
piramida gospodarki odpadami”, „Jestem konsumentem wiele mogę” 
kolorowanki „Krzyś mistrz upcycklingu”, „Wojtek na zakupach”, komiksy: 
„Sekret Sambora”, „Niebezpieczna gra”, „Pod urokiem”, „Poszukiwany Angry 
Fish”, „Syndrom Bigmana”. 
 

2.2. MAŁA NAKRĘTKA-DUŻY PROBLEM -  XIV edycja 
konkurs skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych  
 
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu będącego częścią 

działań edukacyjno–promocyjnych realizowanych przez Komunalny Związek 
Gmin “Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni na terenie jego działania.  

2. Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Konwaliowej 1, w dalszej części 
Regulaminu zwany Związkiem. 

3. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć, wyłącznie za pośrednictwem 
swojej placówki oświatowej, dzieci i uczniowie wszystkich placówek 
oświatowych z terenu działania Związku, tj. gmin miast: Gdynia, Rumia, Reda, 
Sopot, Wejherowo oraz gmin: Kosakowo, Szemud, Wejherowo.  

4. Temat i forma konkursu – zbiórka plastikowych nakrętek. 
5. Cel konkursu: 

- uświadomienie dzieciom i młodzieży potrzeby selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych;  

- zapoznanie z zasadami i założeniami segregacji odpadów na terenie gmin 
Związku; 

- zwrócenie uwagi na skalę problemu związanego z dużą ilością odpadów 
opakowaniowych; 

- ochrona zasobów przyrody. 
6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby Związku 

pisemnego zgłoszenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki. Formularze 
zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.kzg.pl lub 
w siedzibie Związku, w Dziale Ochrony Środowiska. Miejsce dostarczenia 
zgłoszenia: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia. Możliwe jest przesłanie zeskanowanego 
zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl lub faxem pod nr: 58 624-75-15.  

7. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie, o którym 
mowa w pkt.4, upływa z dniem 31 grudnia 2016r. - w przypadku przesyłania 
drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. (Uwaga! W konkursie 
będzie brana pod uwagę wyłącznie ilość wszystkich uczniów/dzieci 
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w placówce). W momencie nadesłania zgłoszenia, w placówce rozpoczyna się 
konkurs. 

8. Czas trwania konkursu: 
-  od dnia zgłoszenia udziału w konkursie do 05 kwietnia 2017r., 
- zakończenie zbiórki nakrętek w szkole/przedszkolu – 05 kwietnia 2017r., 
- zgłoszenie przez placówkę informacji o szacunkowej ilości nakrętek 

(worków) telefonicznie lub mailowo – tel./fax 58 624 75 15, e-mail: 
dos@kzg.pl – do 10 kwietnia 2017 r., 

- odbiór nakrętek przez Związek: 24 kwietnia – 19 maja 2017r., 
- ocena Komisji – do 26 maja 2017r., 
- umieszczenie zestawienia wyników na stronie WWW Związku: do 31 

maja 2017r. 
- wręczenie nagród – czerwiec 2017r. 

9. Zasady i tryb prowadzenia konkursu: 
a) konkurs polega wyłącznie na prowadzonej w placówce oświatowej zbiórce 

nakrętek; 
UWAGA!!! warunkiem uczestniczenia w konkursie jest przekazanie przez 
placówkę dla Związku zebranych plastikowych nakrętek, 

b) konkurs przebiega w następujących kategoriach: 
- przedszkola, 
- szkoły podstawowe,  
- gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół, inne placówki 

(internaty, szkoły szkolnictwa specjalnego, itp.) (UWAGA! Nie dopuszcza 
się zgłaszania indywidualnie placówek wchodzących w skład zespołu 
szkół). 

c) dyrektor szkoły/przedszkola wyznacza szkolnego/ przedszkolnego 
koordynatora konkursu (1 osoba) lub 2 koordynatorów w przypadku 
Zespołów Szkół (gdzie każdy koordynator reprezentuje daną placówkę); 
za przeprowadzenie konkursu na terenie placówki odpowiedzialny jest 
szkolny/przedszkolny koordynator. 

d) szkolny/ przedszkolny koordynator konkursu przedstawia dyrekcji 
„nauczycieli realizujących”, z którymi wykonywać będzie zadanie, a po 
zakończeniu konkursu uzupełnia „Formularz z realizacji konkursu” 
(formularz do pobrania ze strony internetowej Związku www.kzg.pl 

zakładka edukacja ekologiczna  aktualna oferta edukacyjna), w którym 
podaje nazwiska „nauczycieli realizujących”, a także uzupełnia o podpis i 
pieczęć dyrektora szkoły/przedszkola. Uzupełniony formularz dostarcza do 
siedziby Związku osobiście lub przesyła faxem/ e- mailem,  zgodnie z 
harmonogramem (patrz. str. 10). 

e) placówki oświatowe, które przystąpią do konkursu, otrzymują pakiet 
informacyjno-edukacyjny w postaci plakatów, planów lekcji, zakładek 
do książek - po odbiór materiałów koordynator konkursu zgłasza się do 

http://www.kzg.pl/
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siedziby Związku do Działu Ochrony Środowiska (poniedziałek - piątek od 
godziny 8.00 do 15.00).  

f) zbiórkę nakrętek dzieci i uczniowie prowadzą zespołowo; 
g) zbiórka obejmuje wszystkie plastikowe nakrętki od butelek po napojach, 

kartonikach itp.; 
h) Związek zapewnia worki do zbiórki nakrętek, po których odbiór należy 

zgłaszać się indywidualnie do siedziby Związku (koordynator konkursu 
bądź osoba przezeń wyznaczona); 

i) Związek zapewnia odbiór zebranego surowca; będzie on prowadzony 
jednorazowo w wyznaczonym terminie (maj 2017r.); do tego czasu 
placówka zapewnia miejsce składowania nakrętek; w przypadku 
problemów lokalowych uniemożliwiających przechowywanie dużej ilości 
nakrętek możliwy jest wcześniejszy odbiór nakrętek po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym (tel. 58 624 75 15); 

j) w konkursie wygrywa placówka oświatowa, która w okresie trwania 
konkursu zbierze największą ilość nakrętek plastikowych w przeliczeniu 
na jednego ucznia/dziecko w szkole/przedszkolu;  

k) po zestawieniu wyników konkursu Komisja przyzna I, II i III miejsce 
dla placówki w kategoriach podanych w pkt.9b; w przypadku, gdy 
w określonej kategorii ilość zgłoszonych placówek będzie mniejsza niż trzy, 
Komisja może dokonać innego podziału nagród; Komisja może również 
przyznać wyróżnienia; 

l) laureaci wraz z koordynatorami konkursu zostaną zaproszeni 
na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w czerwcu 2017r. 

10. Zestawienie wszystkich wyników zostanie umieszczone na stronie 
internetowej Związku www.kzg.pl do 31 maja 2017r w dziale Edukacja 
ekologiczna => Wyniki konkursów i działań ekologicznych. 

11. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu oraz 
terminie i miejscu wręczania nagród za pośrednictwem Dyrekcji 
Szkoły/Przedszkola na początku czerwca 2017r. 

12. Nagrodami w konkursie są pomoce dydaktyczne dla placówki (w tym sprzęt 
audiowizualny). 

13.  Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych 
zasadach. 

14. Decyzja Komisji jest ostateczna i żadne odwołania od niej nie przysługują. 
15. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich 

rodzin. 
 
 
 
 
 

http://www.kzg.pl/


 21 

2.3. KONKURS FOTOGRAFICZNY – IX edycja 
konkurs skierowany do uczniów drugiego etapu edukacyjnego szkół 
podstawowych (klasy IV-VI), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
 
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu fotograficznego 

będącego częścią działań edukacyjnych realizowanych przez Komunalny 
Związek Gmin “Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni na  terenie jego 
działania. 

2. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Komunalny Związek Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1, w dalszej części 
Regulaminu zwanym Związkiem. 

3. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie 
za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, uczniowie szkół 
podstawowych klas IV-VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne z placówek 
z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, 
Wejherowo oraz Gmin: Kosakowo, Wejherowo, Szemud. 

4. Temat konkursu fotograficznego: „Ukryte piękno w wodzie” 
5. Cel konkursu: 

- rozumienie znaczenia i konieczności ochrony wód; 
- poznanie zachowań, jakie człowiek może wywierać na środowisko, w tym 

na wody powierzchniowe i podziemne, 
- znajomość racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych;  
- kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości poznawczej (rozwój 

indywidualny) oraz postawy obywatelskiej, sprzyjającej rozwojowi 
społecznemu; 

- zwiększenie zakresu korzystania z obserwacji bezpośrednich 
dokonywanych przez uczniów w trakcie zajęć w terenie i wycieczek oraz 
bezpośrednie  nawiązywanie do regionu, w którym uczeń mieszka. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby Związku 
pisemnego zgłoszenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki. Formularze 
zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.kzg.pl lub 
w siedzibie Związku, w Dziale Ochrony Środowiska. Miejsce dostarczenia 
zgłoszenia: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia. Możliwe jest przesłanie zeskanowanego 
zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl lub faxem pod nr: 58 624-75-15. 

7. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie, o którym 
mowa w pkt.4, upływa z dniem 31 grudnia 2016r. (w przypadku przesyłania 
pocztą decyduje data stempla pocztowego). W momencie nadesłania 
zgłoszenia w placówce rozpoczyna się konkurs. 

8. Czas trwania konkursu: 
 ,.od dnia zgłoszenia udziału w konkursie do 31 marca 2017r ـ
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 ,.ostateczna data dostarczenia prac do siedziby Związku 31 marca 2017r ـ
  ,.ocena Komisji – do 12 kwietnia 2017r ـ
 umieszczenie zestawienia wyników na stronie WWW Związku ـ

(www.kzg.pl) do 28 kwietnia 2017r., 
 .wręczenie nagród – czerwiec 2017r ـ

9. Zasady i tryb prowadzenia konkursu: 
a) konkurs przebiega w następujących kategoriach: 

 ,szkoły podstawowe (klasy IV-VI) ۔
 ,gimnazja ۔
 ;szkoły ponadgimnazjalne ۔

b) dyrektor szkoły wyznacza szkolnego koordynatora konkursu (1 osoba) lub 
2 koordynatorów w przypadku Zespołów Szkół (gdzie każdy koordynator 
reprezentuje daną placówkę); za przeprowadzenie konkursu na terenie 
placówki odpowiedzialny jest szkolny koordynator, 

c) szkolny koordynator konkursu przedstawia dyrekcji „nauczycieli 
realizujących”, z którymi wykonywać będzie zadanie, a po zakończeniu 
konkursu uzupełnia „Formularz z realizacji konkursu” (formularz do 
pobrania ze strony internetowej Związku www.kzg.pl zakładka edukacja 

ekologiczna  aktualna oferta edukacyjna), w którym podaje nazwiska 
„nauczycieli realizujących”, a także uzupełnia o podpis i pieczęć dyrektora 
szkoły. Uzupełniony formularz wraz z wybranymi fotografiami 
konkursowymi oraz ich opisem, dostarcza do siedziby Związku osobiście 
(na pendrive) lub przesyła e- mailem,  zgodnie z harmonogramem (patrz. 
str. 10). 

d) uczniowie wykonują fotografie indywidualnie pod opieką szkolnego 
koordynatora konkursu oraz/lub „nauczycieli realizujących”; 

e) jeden uczeń nadsyła jedną fotografię wykonaną w swoim regionie tzn.: 
na terenie swojej gminy lub pozostałych gmin należących do Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,  

f) temat „Ukryte piękno w wodzie” ma przedstawiać na fotografii miejsca 
szczególne ; zlokalizowane w pobliżu zamieszkania ucznia; 
przedstawiające piękno, walory i wyjątkowość lokalnych wód (strumyki, 
potoki, rzeki, jeziora, zatoka), 

g) na adres mailowy: dos@kzg.pl wraz z opisem: 
imię i nazwisko autora zdjęć, klasa, adres szkoły, nazwisko nauczyciela 
prowadzącego nadzór nad konkursem, tytuł pracy, miejsce i data 
wykonania fotografii, opis zdjęcia (max. 2 zdania o miejscu wykonania; 
uzasadnienie wyboru itp.), 

h) w przypadku wysyłki plików cyfrowych należy uwzględnić następującą 
specyfikację: 

 ,Format: JPG (najmniejsza kompresja/najlepsza jakość) ۔
 ,Rozdzielczość: min 300 dpi ۔

http://www.kzg.pl/
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 ,Plik nie większy niż 5 MB ۔
i) zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał 

na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. kontrast, 
nasycenie); 

j) nie zezwala się na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania 
lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej 
oryginalnej kompozycji; nie można także dokonywać fotomontaży, 

10. Ocena zdjęć: 
a) ocenie podlega m.in. treść, oryginalność, wyjątkowość nadesłanych 

fotografii, a także zgodność z tematem konkursu; 
b) komisja przeprowadzi ocenę fotografii i spośród nich wybierze prace, 

którym przyzna I, II i III miejsce wg kryteriów podanych w pkt.9a 
Regulaminu; Komisja może przyznać również wyróżnienia; 

c) w przypadku, gdy w określonej kategorii wiekowej ilość zgłoszonych prac 
będzie mniejsza niż trzy, Komisja może dokonać innego podziału nagród, 

11. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe dla laureatów: sprzęt 
sportowy, książki. 

12. Uczestnik składając fotografie w Konkursie oświadcza, że przysługują mu 
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.  

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 
wykorzystywanie przekazanych prac konkursowych w ramach działalności 
promocyjnej i reklamowej Związku (w prasie, katalogach i plakatach, 
wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach). 

14. Zestawienie wszystkich wyników zostanie umieszczone na stronie 
internetowej Związku www.kzg.pl do 28 kwietnia 2017r. w dziale Edukacja 
ekologiczna => Wyniki konkursów i działań ekologicznych. 

15. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu 
oraz terminie i miejscu wręczania nagród za pośrednictwem Dyrekcji 
Szkoły/Przedszkola na początku czerwcu 2017r. 

16. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych 
zasadach. 

17. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i żadne odwołania od niej nie 
przysługują. 

18. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich 
rodzin. 

19. Materiały Związku pomoce przy realizacji projektu znajdują się min. na 
stronie internetowej Związku www.kzg.pl zakładka „Środowisko”. 
 
 

http://www.kzg.pl/
http://www.kzg.pl/
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2.4. KONKURS „EKSPERT E.E. CZYLI W TROSCE O ŚRODOWISKO”  
 - VII edycja 
konkurs skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych 
 
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady konkursu będącego częścią 

kampanii informacyjno – promocyjnej skierowanej do mieszkańców 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni.  

2. Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Konwaliowej 1, w dalszej części 
Regulaminu zwany Związkiem, oraz Eko Dolina sp. z o.o., Łężyce, al. Parku 
Krajobrazowego 99, w dalszej części Regulaminu zwana Spółką. 

3. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie 
za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, dzieci i uczniowie wszystkich 
placówek z terenu działania Związku, tj.: gmin miast: Gdynia, Rumia, Reda, 
Sopot, Wejherowo oraz gmin: Kosakowo, Szemud i Wejherowo. 

4. Temat: zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). 
5. Cel konkursu: podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa 

w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym oraz zwiększenie poziomu zbiórki tego rodzaju sprzętu.  

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby Związku 
pisemnego zgłoszenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki. Formularze 
zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.kzg.pl lub 
w siedzibie Związku, w Dziale Ochrony Środowiska. Miejsce dostarczenia 
zgłoszenia: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia. Możliwe jest przesłanie zeskanowanego 
zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl lub faxem pod nr: 58 624-75-15.  

7. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie, o którym 
mowa w pkt. 4, upływa z dniem 21 grudnia 2016 roku (w przypadku 
przesyłania drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia 
nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. (Uwaga! W konkursie 
będzie brana pod uwagę wyłącznie ilość wszystkich uczniów/dzieci 
w placówce). 

8. Czas trwania konkursu, forma oraz terminy wydarzeń:  
a) zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona 

będzie w okresie od 30 stycznia 2017r. do 28 kwietnia 2017 r.,  
b) akcja happeningowa - placówka może rozpocząć prowadzenie akcji 

informacyjnej dot. zbiórki „elektroodpadów” od momentu ustalenia 
ze Związkiem terminu zbiórki ZSEE (tematyka akcji informacyjnej m.in. 
zagrożenia spowodowane ZSEE, rodzaje odpadów, jakie można oddać 
w ramach zbiórki, termin zbiórki), 
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c) zbiórka ZSEE -  na terenie placówki odbywać się będzie zbiórka 
„elektroodpadów” w wybrany dzień tygodnia (poniedziałek, środa lub 
piątek) w ustalonym wspólnie ze Związkiem terminie, 
UWAGA!! Dla każdej placówki na zbiórkę ZSEE przewidziany jest tylko 
jeden dzień w trakcie trwania konkursu. 

d) ocena Komisji do 9 maja 2017 r.,  
e) wręczenie nagród – czerwiec 2017 r. 

9. Kategorie: konkurs prowadzony będzie w 2 kategoriach: 
 Kategoria SZKOLNA/PRZEDSZKOLNA (grupowa): wygra placówka oświatowa 

(I, II, III miejsce), która podczas zbiórki odda największą masę ZSEE 
w przeliczeniu na jednego ucznia/dziecko w szkole/przedszkolu (w wyliczeniu 
brana jest pod uwagę łączna masa całego zebranego sprzętu przez placówkę, 
dzieci/uczniów, rodziców), konkurując w podkategoriach:  
  ,przedszkola ۔
   ,szkoły podstawowe ۔
 ,gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół, inne placówki (internaty ۔

szkoły szkolnictwa specjalnego itp. - UWAGA! nie dopuszcza się zgłaszania 
indywidualnie placówek wchodzących w skład zespołu szkół).  

 kategoria UCZNIOWSKA (indywidualna): wygra uczeń/dziecko (I, II, III 
miejsce), które w ramach konkursu odda największą ilość ZSEE w przeliczeniu 
na punkty, zgodnie z obowiązującą tabelą  zamieszczoną na stronie 
internetowej www.kzg.pl dział „Edukacja ekologiczna”=> „Aktualna oferta 
edukacyjna” - konkurując w podkategoriach: 
  ,przedszkola ۔
  ,szkoły podstawowe ۔
  .gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne ۔

Nagrodę w tej kategorii może otrzymać tylko jedno dziecko/uczeń z danej 
placówki oświatowej. 

10. Karta odpadu: w ramach konkursu funkcjonować będzie formularz karty 
odpadu „Ekspert E.E.” z dwoma wzorami kart: 
- „Karta ucznia”: uczeń/dziecko indywidualnie odnotowuje rodzaj oraz ilość 
oddanego przez siebie elektroodpadu; „Kartę ucznia” wraz z podliczonymi 
punktami należy przekazać w ciągu tygodnia od zakończenia zbiórki ZSEE 
na adres Związku (osobiście lub drogą pocztową, adres: ul. Konwaliowa 1, 
81-651 Gdynia, e-mail: dos@kzg.pl) 
- „Karta administratora”: szkoła/przedszkole zapisuje tylko ten rodzaj oraz 
ilość przekazanego ZSEE, dla którego placówka potrzebuje dokumentu 
potwierdzającego zdjęcie ze stanu szkoły/przedszkola odpadu. Wypełnioną 
„Kartę administratora” należy przekazać kierowcom odbierającym ZSEE 
w dniu zbiórki. Na podstawie danych z karty wystawiany jest 
dla szkoły/przedszkola na potrzeby działu administracyjnego placówki 
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dokument potwierdzający przekazanie odpadu. Dokument przygotowuje 
Spółka, która przesyła go w terminie późniejszym pocztą do placówki. 

11. Zasady i tryb prowadzenia konkursu: 
a) dyrektor szkoły/przedszkola wyznacza szkolnego/przedszkolnego 

koordynatora konkursu (1 osoba) lub 2 koordynatorów w przypadku 
Zespołów Szkół (gdzie każdy koordynator reprezentuje daną placówkę), 
tj. nauczyciela odpowiedzialnego za kontakt ze Związkiem oraz umożliwia 
przeprowadzenie na terenie swojej placówki akcji happeningowej łącznie 
ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE); za 
przeprowadzenie konkursu na terenie placówki odpowiedzialny jest 
szkolny/przedszkolny koordynator. 

b) szkolny/ przedszkolny koordynator konkursu przedstawia dyrekcji 
„nauczycieli realizujących”, z którymi wykonywać będzie zadanie, zaś po 
zakończeniu konkursu uzupełnia „Formularz z realizacji konkursu” 
(formularz do pobrania ze strony internetowej Związku www.kzg.pl 

zakładka edukacja ekologiczna  aktualna oferta edukacyjna), w którym 
podaje nazwiska „nauczycieli realizujących”, a także uzupełnia 
formularza o podpis i pieczęć dyrektora szkoły/przedszkola, uzupełniony 
formularz dostarcza do siedziby Związku osobiście lub przesyła faxem lub 
e- mailem,  zgodnie z harmonogramem (patrz. str. 10). 

c) wszystkie placówki oświatowe, które wezmą udział w konkursie, 
otrzymują pakiet informacyjno-edukacyjny w postaci plakatów, broszur, 
ulotek tematycznych oraz drobnych gadżetów - po odbiór materiałów 
koordynator konkursu zgłasza się do siedziby Związku do Działu Ochrony 
Środowiska (poniedziałek - piątek od godziny 8.00 do 15.00). Materiały 
informacyjne także do pobrania ze strony internetowej www.kzg.pl.  

d) szkolny/przedszkolny koordynator konkursu może rozpocząć 
prowadzenie akcji happeningowej od momentu ustalenia ze Związkiem 
terminu zbiórki ZSEE, 

e) zbiórka ZSEE będzie prowadzona jednorazowo na terenie placówki 
w wyznaczonym wspólnie ze Związkiem dniu w godzinach od 7.30 
do 11.00, 

f) ustalanie indywidualnego terminu zbiórki ZSEE na terenie placówki 
pod nr telefonu 58 624-45-99 wew. 39, osoba do kontaktu: Lilianna 
Gołaszewska, 

g) Szkolny/przedszkolny koordynator konkursu:  
 przesyła podpisane przez dyrektora przedszkola/szkoły zgłoszenie ۔

udziału placówki w konkursie, 
 przeprowadza na terenie placówki akcję happeningową, promującą ۔

zbiórkę elektroodpadów wśród nauczycieli, rodziców, 
uczniów/wychowanków, lokalnej społeczności korzystając z materiałów 
odebranych w biurze Związku, 

http://www.kzg.pl/
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 informuje uczniów/dzieci o nagrodach indywidualnych przyznawanych ۔
przez organizatorów oraz o zasadach punktacji przyznawanej za każdy 
rodzaj przekazanego elektroodpadu, 

 wskazuje miejsce na terenie szkoły/przedszkola, gdzie podstawiony ۔
zostanie samochód do zbiórki ZSEE, 

 pobiera ze strony internetowej Związku lub odbiera w siedzibie Związku ۔
tabelę z punktacją przyznawaną uczniom/ dzieciom w kategorii 
uczniowskiej, 

 ”odpowiada za prawidłowe uzupełnienie kart odpadu, tj. „karty ucznia ۔
i „karty administratora”,  którą może pobrać ze strony internetowej 
Związku (www.kzg.pl => aktualna oferta edukacyjna) lub odebrać 
w siedzibie (Gdynia- Witomino, ul. Konwaliowa 1), 

 przekazuje w ciągu tygodnia od zakończenia zbiórki ZSEE wypełnione ۔
„Karty ucznia” wraz z indywidualnie podliczonymi punktami (max 5 kart 
od uczniów/dzieci z największą ilością punktów) -  na adres siedziby 
Związku: ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, e-mail: dos@kzg.pl, 

 przygotowuje dokumentację fotograficzną z prowadzonej zbiórki ZSEE ۔
i przesyła ją na adres mailowy Związku dos@kzg.pl (max do 10 zdjęć); 

h) zbiórkę ZSEE przeprowadza Spółka zapewniając bezpłatnie samochód 
wraz z obsługą, 

i) zbiórka ZSEE zorganizowana i przeprowadzona na terenie placówki jest 
zadaniem, w którym uczestniczyć mogą dzieci, młodzież, nauczyciele, 
pracownicy administracyjny placówki, prawni opiekunowie dziecka i cała 
lokalna społeczność, 

j) w ramach zbiórki zbierany jest ZSEE, np.: urządzenia RTV i AGD, 
monitory, sprzęt komputerowy, rekreacyjny i sportowy, zabawki, itp. 
(dokładny wykaz zbieranych elektroodpadów można otrzymać 
w siedzibie Związku). 

UWAGA: nie zbieramy innych odpadów niebezpiecznych typu: świetlówki, 
akumulatory, baterie. 

12. Jeżeli szkoła/przedszkole nie wywiąże się z zadań lub odda rażąco małą ilość 
odpadów, zostaje zdyskwalifikowana z udziału w konkursie. 

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 
wykorzystywanie przekazanych fotografii w ramach działalności promocyjnej 
i reklamowej Związku (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we 
wszelkich innych wydawnictwach). 

14. Nagrody: 
a) Wszystkie placówki, które wezmą udział w projekcie i spełnią warunki 

regulaminu, otrzymają dyplom potwierdzający udział, który zostanie 
przesłany na adres placówki, 

b) Placówki, które spełnią warunki regulaminu oraz zbiorą nie mniej niż 2 
kg ZSEE/ucznia/dziecko, zdobędą tytuł „Szkoła/Przedszkole - Ekspert 
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E.E.” oraz statuetkę i dyplom, które wręczone będą podczas uroczystości 
w czerwcu 2017r. 

c) w kategorii „Szkolnej/przedszkolnej” laureaci – placówki oświatowe - 
otrzymają nagrody rzeczowe w postaci pomocy dydaktycznych 
dla placówki (m.in. sprzęt audiowizualny, sprzęt sportowy) , 

d) w kategorii „uczniowskiej” laureaci – uczniowie/dzieci - otrzymają tytuł 
„Uczeń/Przedszkolak - Ekspert E.E.”, dyplom oraz rzeczowe nagrody 
indywidualne, 

e) w przypadku, gdy w określonych kategoriach podanych w pkt. 9, ilość 
zgłoszonych placówek będzie mniejsza niż trzy, komisja może dokonać 
innego podziału nagród; komisja może także przyznać wyróżnienia, 

f) Związek przyzna nagrody dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów, 
których placówki oświatowe zgodnie z pkt. 14.b) zdobędą tytuł 
„Szkoła/Przedszkole Ekspert EE”. 

15. Zestawienie wszystkich wyników zostanie dodatkowo umieszczone 
na stronie internetowej Związku www.kzg.pl do 23 maja 2017r. w dziale 
Edukacja ekologiczna => Wyniki konkursów i działań ekologicznych. 

16. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu 
oraz terminie i miejscu wręczania nagród za pośrednictwem Dyrekcji 
Szkoły/Przedszkola na początku maja 2017r. 

14. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych 
zasadach. 

15. Decyzja komisji jest ostateczna i żadne odwołania od niej nie przysługują. 
16. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku i Spółki oraz 

członkowie Komisji i ich rodziny. 
17. Materiały edukacyjne Związku pomocne przy realizacji konkursu dostępne są 

w siedzibie Związku oraz na stronie internetowej www.kzg.pl w zakładce 
„Materiały edukacyjne Związku”, w tym: wydawnictwa „Ekspert E.E. czyli w 
trosce o środowisko”, „Im mniej tym lepiej czyli odwrócona piramida 
gospodarki odpadami”, komiks „Niebezpieczna gra”, kolorowanki „Czarka 
rady na elektroodpady”, „Jaś ekspert ercyklingu”. 

 

2.5. KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ – wznowienie - XI edycja 
konkurs skierowany do uczniów szkół specjalnych oraz integracyjnych: 
gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych 
 
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu ekologicznego 

będącego częścią akcji edukacyjno – promocyjnej realizowanej przez 
Komunalny Związek Gmin “Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni na terenie jego 
działania. 

http://www.kzg.pl/
http://www.kzg.pl/
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2. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 
w Gdyni, ul. Energetyków 13. Finansowanie konkursu: Komunalny Związek 
Gmin „Dolina Redy i  Chylonki” z  siedzibą w Gdyni, przy ul. Konwaliowej 1. 

3. Uczestnicy konkursu: w konkursie może wziąć udział, wyłącznie 
za pośrednictwem szkoły, młodzież gimnazjum i szkół zasadniczych 
szkolnictwa specjalnego z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, 
Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, oraz gmin Kosakowo, Szemud, Wejherowo. 

4. Temat:  „Odpowiedzialny i świadomy konsument zasobów przyrody”. 
5. Cel konkursu:  

- rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, 
- obserwowanie zmian zachodzących w środowisku naturalnym, 
- dokonywanie oceny działalności człowieka w środowisku przyrodniczym 

ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zasobów przyrody, 
- integracja środowisk szkolnych. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pod adres: Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Energetyków 13, 81-184 Gdynia, 
potwierdzonego przez dyrekcję placówki zgłoszenia uczestnictwa jednego 
dwuosobowego zespołu w terminie i formie określonej w odrębnej 
informacji przesyłanej przez Ośrodek do szkół. 

7. Czas trwania konkursu: 
- część wewnętrzna – szkolna: do 28 lutego 2017r., 
- finał i wręczenie nagród: marzec 2017r. 

8. Zasady i tryb  przeprowadzenia konkursu: 
a) finał konkurs odbędzie się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym nr 2 w Gdyni, ul. Energetyków 13, 
b) konkurs składa się z 2 głównych części: zestaw zadań oraz konkurencja 

plastyczna; w przypadku osiągnięcia przez zespoły tej samej liczby 
punktów przewiduje się konkurencję dodatkową w postaci tury pytań 
ustnych, 

c) uczniowie biorą udział w konkursie w dwuosobowych zespołach, 
d) Komisja w składzie: przedstawiciel Związku, Dyrektor SOSW nr 2 w Gdyni 

i dwóch nauczycieli przeprowadzi ocenę konkursu (prawidłowe 
rozwiązanie zadań, praca plastyczna), 

e) w konkursie obowiązywać będzie ocena punktowa – suma punktów 
z poszczególnych części konkursu wyłoni zwycięzców, 

f) przewidywane są trzy pierwsze miejsca dla zwycięskich zespołów oraz 
wyróżnienia dla pozostałych 

9. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe dla laureatów. 
10. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych 

zasadach. 
11. Decyzja Komisji jest ostateczna i żadne odwołania od niej nie przysługują. 
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12. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich 
rodzin. 

 

2.6. ZBIÓRKA BATERII I AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH 
konkurs skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych 
 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu będącego częścią 
działań edukacyjno-promocyjnych realizowanych przez Komunalny Związek 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni na terenie jego działania. 

2. Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Konwaliowej 1, w dalszej części 
Regulaminu zwany Związkiem. 

3. Uczestnicy konkursu:  
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie placówki oświatowe z terenu 
działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo 
oraz gmin wiejskich: Kosakowo, Szemud, Wejherowo. 

4. Temat konkursu: zbiórka baterii 
5. Cel konkursu:  

a) uświadomienie dzieciom i młodzieży konieczności selektywnej zbiórki 
baterii, 

b) ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów 
zmieszanych. 

6. Warunki udziału:  
a) podpisanie umowy o współpracy ze Związkiem w zakresie zbiórki 

zużytych baterii, 
b) w przypadku kiedy placówka zbiera baterie jako zespół szkół – podpisuje 

jedną umowę. Jeśli placówki wchodzące w skład zespołu szkół zbierają 
baterie oddzielnie, każda z nich podpisuje oddzielną umowę. 

7. Konkurs jest konkursem ciągłym, jednorazowe podpisanie umowy 
upoważnia do udziału w konkursie w okresie trwania umowy. 

8. Zasady zbiórki baterii: 
a) do konkursu kwalifikują się baterie przekazane Związkowi przez placówkę 

oświatową, która ma podpisaną umowę ze Związkiem, 
b) baterie będą odbierane przez Związek po uprzednim zgłoszeniu przez 

placówkę faktu zapełnienia pojemnika na baterie. Zgłoszenia należy 
kierować do siedziby Związku pod numer telefonu: 58 624 66 11 lub e-
mail: dgo@kzg.pl, 

c) odbiór baterii nastąpi w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia 
zgłoszenia zapełnienia pojemnika, 
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d) baterie zebrane na terenie placówki oświatowej podczas Objazdowej 
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych organizowanej przez Związek również 
wliczane są do konkursu, 

e) przekazanie baterii zostaje potwierdzone dokumentem Potwierdzenia 
przekazania baterii, które zawiera nazwę placówki, datę i wagę zebranych 
baterii, 

f) punkty za zbiórkę baterii, które zostały przyznane w danym roku 
kalendarzowym, ważne są jeszcze przez 2 następne pełne lata 
kalendarzowe. Po upływie tego okresu czasu niewykorzystane punkty nie 
będą uwzględniane, 

g) wymiana punktów na nagrody będzie dokonywana dwa razy w roku 
w miesiącu maju i grudniu. 

9. Zasady przyznawania nagród dla placówek oświatowych: 
a) za zebrane w danej placówce baterie będą przyznawane punkty, które 

będzie można wymienić na nagrody, 
b) waga zebranych baterii będzie przeliczona na zasadzanie 1 kg = 1 punkt. 
c) placówka wybiera nagrody z Katalogu nagród publikowanego raz w roku 

w miesiącu marcu. Katalog jest dostępny na stronie www.kzg.pl, 
d) zamówienia na nagrody w danym roku szkolnym należy składać w dniach 

1-31 maja oraz 1-15 grudnia, 
e) zamówienie nagrody należy złożyć  pisemnie: faxem pod numerem 

telefonu 58 624 66 11 lub e-mailem na adres: dgo@kzg.pl, 
f) nagroda zostanie dostarczona przez pracownika Związku do placówki 

Uczestnika w czerwcu ale przed zakończeniem roku szkolnego 
(dla nagród zamawianych w maju) oraz w styczniu (dla nagród 
zamawianych w grudniu). Odbiór nagrody przez placówkę zostanie 
potwierdzony podpisaniem Protokołu odbioru nagrody, 

g) punkty niewykorzystane w danym roku szkolnym przechodzą na konto 
nowego roku szkolnego z zachowaniem zasady opisanej w punkcie 8.f, 

h) nie ma możliwości wymiany punktów na gotówkę, 
i) nagrody figurujące w Katalogu są do dyspozycji na miarę posiadanych 

zasobów. Związek zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionej 
nagrody  inną, podobną, jak również wycofania nagrody z Katalogu, 

j) wartości punktowe zbliżonych nagród oferowanych Uczestnikom 
w kolejnych edycjach Katalogu mogą różnić się od siebie, 

k) w przypadku zebrania przez placówkę więcej niż 500 punktów, dopuszcza 
się możliwość  wymiany zgromadzonych punktów na inne nagrody, niż te 
które figurują w Katalogu, bardziej przydatne danej placówce. Na 
pisemny wniosek Uczestnika konkursu , pod warunkiem udzielenia zgody 
przez Przewodniczącego Związku, zostanie przyznana wybrana przez 
placówkę nagroda. 

 

http://www.kzg.pl/
mailto:dgo@kzg.pl
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3. PROJEKTY EDUKACYJNE 

Zgłoszenie do udziału w projekcie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby kwalifikacji i udziału w projekcie, w tym na udostępnianie ich 
do wiadomości publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

 
3.1. LIDER LOKALNEJ EKOLOGII    
 
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady udziału placówki oświatowej 

w projekcie edukacyjno – promocyjnym prowadzonym przez Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni na terenie jego 
działania. Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnych do  działań 
na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i  bezpieczeństwa 
ekologicznego poprzez szerokie informowanie o przedsięwzięciach 
podejmowanych w tym zakresie.  

2. Organizatorem projektu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1, w dalszej części Regulaminu 
zwanym Związkiem. 

3. Uczestnicy projektu: w projekcie mogą wziąć udział placówki oświatowe 
wszystkich poziomów nauczania z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: 
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz Gmin: Kosakowo, Wejherowo, 
Szemud. 

4. Warunkiem udziału w projekcie jest:  
a) dostarczenie do siedziby Związku pisemnego zgłoszenia potwierdzonego 

przez dyrekcję placówki. Formularze zgłoszeniowe można pobrać 
ze strony internetowej www.kzg.pl lub w siedzibie Związku, w Dziale 
Ochrony Środowiska. Miejsce dostarczenia zgłoszenia: Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia. 
Możliwe jest przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: 
dos@kzg.pl lub faxem pod nr: 58 624-75-15, 

b) wyznaczenie przez dyrektora szkoły/przedszkola nazwiska pełniącego 
funkcję koordynatora projektu (1 osoba) lub 2 koordynatorów w 
przypadku Zespołów Szkół (gdzie każdy koordynator reprezentuje daną 
placówkę), który z ramienia placówki będzie odpowiedzialny za 
przeprowadzenie zadań, 

c) koordynator projektu przedstawia „nauczycieli realizujących”, z którymi 
będzie wykonywać wybrane zadania; po zakończeniu projektu 
koordynator uzupełnia „Formularz z realizacji projektu” (formularz do 
pobrania ze strony internetowej Związku www.kzg.pl zakładka edukacja 

ekologiczna  aktualna oferta edukacyjna), w którym umieszcza 
informacje o zrealizowanych zadaniach oraz podaje nazwiska „nauczycieli 

http://www.kzg.pl/
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realizujących”; uzupełniony o podpis i pieczęć dyrektora 
szkoły/przedszkola, zeskanowany „Formularz z realizacji projektu” 
umieszcza w sprawozdaniu z projektu zgodnie z wytycznymi w pkt.9 c, 

d) przeprowadzenie zadań zgodnie z propozycjami przedstawionymi 
w tabeli w pkt 8, 

e) opracowanie oraz przekazanie do siedziby Związku sprawozdania w 
formie elektronicznej (pkt 9). 

 
Temat projektu w edycji 2016/2017: 
„Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka oraz ochrona zasobów 
wodnych” 
 
5. Podjęte działania powinny uwzględniać zagadnienia dot. ochrony zasobów 

wody oraz zagrożeń wynikających z niewłaściwej działalności człowieka, w 
tym: 
a) kształtowanie właściwych postaw prośrodowiskowych względem 

oszczędzania oraz racjonalnego użytkowania wody, 
b) zaznajamianie z metodami i sposobami ujmowania oraz uzdatniania 

wody, 
c) poznanie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków, 
d) uświadamianie wpływu człowieka na gospodarkę wodno- ściekową, 
e) zaznajamianie z przyczynami oraz zagrożeniami powodziowymi. 

6. Czas trwania projektu: 
a) rozpoczęcie projektu – od momentu nadesłania zgłoszenia 

przez placówkę oświatową, 
b) zakończenie projektu – 25 kwietnia 2017r., 
c) przekazanie sprawozdania do siedziby Związku – do 28 kwietnia 2017r., 
d) ocena Komisji – do 19 maja 2017r.,  
e) wręczenie nagród – czerwiec 2017r. 

7. Zasady i tryb realizacji projektu: 
a) w ramach projektu na wszystkich jego etapach należy zaznaczać 

współpracę placówki oświatowej ze Związkiem poprzez określenie: 
Projekt prowadzony przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” z Gdyni, 

b) projekt realizowany jest na terenie placówki oświatowej i kierowany 
przez wyznaczonego koordynatora projektu, 

c) uczestnicząca w projekcie placówka oświatowa wybiera zadania 
zaproponowane w poniższej tabeli:   
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Tabela. Propozycje zadań do wykonania przez placówkę oświatową 

w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii” 
 

LP. Propozycje zadań w ramach projektu* Ilość punktów 

1. 
Ekowywiadówka lub spotkanie z rodzicami bądź rada 

pedagogiczna poświęcona tematyce projektu. 
3 

2. 

Wycieczka terenowa dla grupy dzieci/młodzieży 
mająca na celu przybliżenie zagadnienia dot. obiegu wody w 
przyrodzie, ochrony wód powierzchniowych i gruntowych, 

sposobów ujmowania i uzdatniania wody, funkcjonowania stacji 
ujmowania i uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, planów 
operacyjnych ochrony przed powodzią, jak również zagadnienia 

z zakresu hydrologii, meteorologii, zmian klimatu. 

2 

3. 
Przedstawienie lub apel związane z wybranym zagadnieniem 

projektu przygotowane przez dzieci/młodzież dla społeczności 
szkolnej, opiekunów, rodziców i innych zaproszonych gości. 

3 

4. 
Spotkanie na terenie placówki ze specjalistą z dziedziny 

obejmującej temat projektu. 
2 

5. 

Akcja ulotkowa i plakatowa na terenie placówki oświatowej 
lub innych lokalnych obiektów (za zgodą właściciela, 

np. placówki handlowe, biblioteki publiczne) przy wykorzystaniu 
materiałów własnych lub przekazanych przez Związek 

1 

6. Szkolny turniej wiedzy ekologicznej na terenie placówki. 3 

7. 

Konkurs plastyczny na terenie placówki oświatowej, w tym 
prace graficzne wykonane przy użyciu komputera, ulotki, 
makiety lub modele różnych urządzeń zgodnie z zakresem 

projektu. 

3 

8. 
Gazetka szkolna/przedszkolna 

(tablica ogłoszeń lub wersja drukowana). 
3 

9. 
Zadania własne placówki oświatowej: 

.……………………………………………………………………………………… 
1- 10 

 Maksymalna ilość punktów do zdobycia 30 
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*Propozycje tematów do realizacji w ramach projektu obejmować mogą zagadnienia w 
obszarze ochrony wody, w tym można wykorzystać zagadnienia tj.:  
 

 „Skąd się bierze woda w kranie?” – metody ujmowania i uzdatniania wody, jakość 
wody do spożycia przez mieszkańców, potrzeba ochrony wód powierzchniowych oraz 
zbiorników wód podziemnych, źródła zagrożeń wód powierzchniowych oraz wód 
podziemnych (np. urbanizacja i rozwój przemysłu w regionie),  

  „Oczyszczanie ścieków” – zasady funkcjonowania oczyszczalni ścieków /technologia 
oczyszczania ścieków (min. system kontroli i sterowania procesami 
technologicznymi; ciąg oczyszczania mechaniczno- biologicznego ścieków; przeróbka 
osadów ściekowych; spalarnia osadów), znaczenie oczyszczalni ścieków na 
środowisko w kontekście zrównoważonego rozwoju, 

 Woda i zmiany klimatyczne, „Oszczędzanie/ racjonalne zużycie wody” – ochrona 
wód; proste sposoby na oszczędzanie wody w domu; jak oszczędzanie wody wpływa 
korzystnie na środowisko naturalne oraz na domowy budżet,  

 „Czy możemy pić wodę z kranu?” – jakość wody w sieci wodociągowej, zasady 
kontroli jakości wody w sieci wodociągowej; woda w butelkach – rodzaje, jakość; 
wody lecznicze, źródlane i mineralne; fakty i mity o wodzie z kranu, 

 „Od deszczu do powodzi” – obieg wody w przyrodzie, w tym podstawowe 
zagadnienia z zakresu hydrologii/meteorologii tj. cykl hydrogeologiczny, opad 
atmosferyczny, fronty atmosferyczne; wpływ warunków pogodowych na poziom 
wody w rzekach, przyczyny powstawania zagrożeń powodziowych; fala powodziowa, 
co to jest powódź?, jak przygotować się do powodzi (strona www.powdz.gov.pl); plan 
operacyjny ochrony przed powodzią województwa pomorskiego. 

 
Materiały Związku pomoce przy realizacji projektu: 
- wydawnictwa dostępne w siedzibie Związku oraz na stronie internetowej www.kzg.pl 

w zakładce „Materiały edukacyjne Związku”: broszury „Z butelki czy z kranu?”, „Jak to 
z deszczem bywa”, „To dotknąć może także Ciebie”, „Skąd się bierze woda w kranie?” 
oraz kolorowanka pt. „Henio i skarb czystej wody” 

- wydawnictwa dostępne tylko w wersji elektronicznej na stronie www.kzg.pl w 
zakładce materiały edukacyjne Związku: „Wody podziemne”, „Wody 
powierzchniowe”, „Ochrona wód”, „Ukryte tajemnice wody”. 

 
8. Przystępując do realizacji projektu należy przeprowadzić: 

a) wybrane zadania z tabeli pozycje od 1 do 8, gdzie suma punktów 
za zrealizowane zadania będzie nie mniejsza niż 13 punktów, 

b) jedno lub więcej zadań własnych placówki (pozycja 9 z tabeli) – punktacja 
będzie przyznawana indywidualnie na zakończenie projektu na etapie 
oceniania przez Komisję; pod uwagę będą brane takie elementy jak 
szczególny wkład pracy, sposób prezentacji, ilość zrealizowanych działań, 
oryginalność i pomysłowość zadania/zadań,  

c) wśród przeprowadzonych zadań w minimum 1 należy poruszyć tematykę 
dotyczącą szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych 
i segregacji odpadów,  

http://www.powdz.gov.pl/
http://www.kzg.pl/
http://www.kzg.pl/
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d) maksymalnie za realizację wszystkich zadań w ramach projektu można 
otrzymać 30 punktów, 

e) wybrane zadania placówka zgłasza na formularzu zgłoszeniowym, który 
należy pobrać ze strony internetowej Związku www.kzg.pl, dział Edukacja 
ekologiczna => zakładka Aktualna oferta edukacyjna, 

f) w formularzu zgłoszeniowym placówka może podać własne propozycje 
zadań, za które łącznie maksymalnie może zdobyć do 10 pkt, 

g) wszystkie zaplanowane zadania zrealizować należy pod hasłem 
„Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka oraz ochrona 
zasobów wodnych” 

h) działania powinny angażować dzieci/uczniów i być skierowane do całej 
społeczności przedszkolnej/szkolnej oraz rodziców i środowiska 
lokalnego, 

i) Związek wszystkim placówkom, które przystąpią do projektu, zapewnia 
materiały informacyjno-promocyjne, które można pobierać 
za pokwitowaniem w siedzibie biura Związku (Gdynia-Witomino, 
ul. Konwaliowa 1) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 
(m.in. broszury informacyjne, komiksy, kolorowanki dla dzieci 5/6-
letnich, plakaty i ulotki), 

j) w/w materiały informacyjno-promocyjne wspomagające projekt można 
również pobierać ze strony internetowej www.kzg.pl, dział Edukacja 
ekologiczna => zakładka Aktualna oferta edukacyjna i powielać 
w niezbędnych ilościach, 

k) po terminowym zakończeniu projektu placówka oświatowa zobowiązana 
jest do przedłożenia w siedzibie Związku sprawozdania z jego realizacji 
w postaci prezentacji multimedialnej.  

9. Sprawozdanie z udziału w projekcie: 
a) potwierdzeniem przeprowadzonych zadań będzie prezentacja 

multimedialna przygotowana w programie Power Point; 
b) prezentację multimedialną należy przesłać drogą mailową lub dostarczyć 

osobiście pod adres: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, e-mail: dos@kzg.pl. 

c) Sprawozdanie - prezentacja „power point” - ma zawierać: 
„Slajd 1”: tytuł projektu,  
„Slajd 2”: Nazwa placówki, adres placówki, imię i nazwisko dyrektora placówki, 
koordynatora projektu, ilość dzieci/uczniów biorących udział  w zadaniach wraz               
z podaniem klasy, do której uczęszczają,  
„Slajd 3”: wykaz przeprowadzonych zadań – przedstawione w formie 
uzupełnionego, podpisanego przez dyrektora szkoły, zeskanowanego „formularza 
z realizacji projektu” (formularz można pobrać ze strony internetowej Związku – 
zakładka edukacja ekologiczna  aktualna oferta edukacyjna), w przypadku 

http://www.kzg.pl/
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nieczytelnego formularza można go dodatkowo przesłać jako załącznik do 
prezentacji, 
„Slajd 4- …...” : omówienie efektów zrealizowanych zadań wraz  z dokumentacją 
fotograficzną, opisem zadania, grupą docelową – kolejność opisywanych zadań 
powinna być adekwatna do uzupełnionego formularza,  
„Slajd końcowy”: materiały źródłowe, z których korzystano w trakcie realizacji 
projektu, 
10. Ocena: 

a) tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 2016/2017” wraz ze statuetką otrzymuje 
placówka oświatowa, która spełniła wszystkie wymagania Regulaminu, a 
także otrzyma punktację nie mniejszą niż 26 punktów za całość działań 
wliczając w to dodatkowe 3 punkty za udział w programie 
„Szkoła/przedszkole dla środowiska”, 

b) podstawą pozytywnej oceny udziału w projekcie będzie: 
- zgodność i zakres tematyczny przeprowadzonych zadań, 
- poprawność merytoryczna przekazywanych treści,  
- zasięg przekazu, np. ilość zaangażowanych mediów, ilość osób, do których 

adresowane były działania, 
- zaangażowanie w realizację projektu dzieci, młodzieży i nauczycieli, w tym 

efekty rzeczowe, np. ilość i rodzaj zadań własnych placówki,, ilość rozdanych 
ulotek, organizacja spotkań tematycznych. 

11. Nagrody:  
a) wszystkie placówki, które wezmą udział w projekcie i spełnią warunki 

regulaminu, otrzymają dyplom potwierdzający udział, który zostanie 
przesłany na adres placówki, 

b) zwycięskie placówki biorące udział w projekcie (pkt. 10a) otrzymują tytuł 
„Lider Lokalnej Ekologii 2016/2017” oraz statuetkę i dyplom, wręczane 
podczas uroczystości w czerwcu 2017r, 

c) komisja oceniająca przebieg projektu w placówce przyzna koordynatorom 
(do 10 osób), którzy wykazali się największą aktywnością nagrody 
indywidualne. 

12. Zestawienie wszystkich wyników zostanie dodatkowo umieszczone na stronie 
internetowej Związku www.kzg.pl do 31 maja 2017r. w dziale Edukacja 
ekologiczna => Wyniki konkursów i działań ekologicznych  

13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach projektu oraz 
terminie i miejscu wręczania nagród za pośrednictwem Dyrekcji 
Szkoły/Przedszkola na początku czerwca 2017r. 

14. Wszyscy uczestnicy projektu podlegają Regulaminowi na takich samych 
zasadach. 

15. Decyzja Komisji jest ostateczna i żadne odwołania od niej nie przysługują. 
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3.2. SZKOŁA/PRZEDSZKOLE  DLA ŚRODOWISKA edycja II cz. 3  

pt. „Wiedza, umiejętności, wartości w zrównoważonym, globalnym świecie” 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie edukacyjno – 
promocyjnym pt. „Szkoła/przedszkole dla środowiska” edycja II cz. 3 zwanym 
dalej Programem, prowadzonym przez Komunalny Związek Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni na terenie jego działania. Celem projektu 
jest aktywizacja społeczności lokalnych do  działań na rzecz ochrony 
środowiska, zrównoważonego rozwoju i  bezpieczeństwa ekologicznego 
poprzez szerokie informowanie o przedsięwzięciach podejmowanych w tym 
zakresie.  

2. Organizatorem Programu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1, w dalszej części regulaminu 
zwanym Związkiem. 

3. Uczestnicy:  w Programie mogą wziąć udział nauczyciele z placówek 
oświatowych  (przedszkola, szkoły poszczególnych poziomów edukacji, 
ośrodki szkolno-wychowawcze) – z terenu działania Związku, tj. gmin miast: 
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin: Kosakowo, Wejherowo, 
Szemud, pod warunkiem , że są to: 

a) Koordynatorzy Programu „Szkoła/przedszkole dla środowiska”, którzy 
uczestniczyli w edycji II cz.2 Programu, w ramach którego jako pracę 
końcową opracowali i dostarczyli do Związku projekt edukacyjny oraz 
przenieśli na Związek majątkowe prawa autorskie do tego programu 
(dalej jako Projekt Edukacyjny), a projekt ten zostanie zgłoszony Radzie 
Pedagogicznej placówki oświatowej  miejsca zatrudnienia Koordynatora i 
będzie on przez tę placówkę realizowany w roku szkolnym 2016/2017 – 
zwani dalej „Koordynatorami realizującymi”, 

b) Koordynatorzy programu „Szkoła/przedszkole dla środowiska”, którzy 
nie uczestniczyli w edycji II cz.2 w/w projektu /lub uczestniczyli lecz nie 
przystąpili do realizacji projektów edukacyjnych na terenie swojej 
placówki, zwani dalej jako „Wolni słuchacze”. 

4. Warunki udziału w projekcie:  
A. Dla „Koordynatorów realizujących”: 
a) dostarczenie do biura Związku (adres: Komunalny Związek Gmin „Dolina 

Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia) potwierdzonej 
przez dyrektora placówki oświatowej „Karty zgłoszenia” z podaniem 
imienia i nazwiska koordynatora przystępującego do Programu; kartę 
można także przesłać faksem (58) 624-75-15 lub na adres e-mailowy: 
dos@kzg.pl,  

b) termin dostarczenia karty zgłoszenia: do dnia 15.07.2016r. (włącznie z 
tym dniem), 

mailto:dos@kzg.pl
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c) uzyskanie certyfikatu udziału w II edycji cz. 2 programu pt. „Kompetencje 
społeczne i obywatelskie a zrównoważony rozwój”, 

d) opracowanie metodą pracy w małych zespołach, jako pracy końcowej 
Projektu Edukacyjnego i złożenie go Radzie Pedagogicznej placówki 
oświatowej, w której będzie ona realizowana w roku szkolnym 
2016/2017,  

e) dostarczenie do dn. 15.07.2016r. (włącznie z tym dniem) do biura 
Związku (ul. Konwaliowa 1, Gdynia) Projektu Edukacyjnego w formie 
prezentacji Power Point ( w celu jego publikacji na stronie www.kzg.pl w 
zakładce edukacja ekologiczna) oraz podpisanego przez Koordynatora 
oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich, do tego 
projektu wg wzoru dostarczonego przez Związek,   

f) dostarczenie do dn. 15.07.2016r. (włącznie z tym dniem) do biura 
Związku „Wniosku o zawarcie umowy licencyjnej” (wniosek do pobrania 
na stronie internetowej www.kzg.pl zakładka formularze), 

g) dostarczenie do biura Związku do  15.09.2016r. (włącznie z tym dniem) 
potwierdzonej  przez dyrektora placówki oświatowej  kopii wniosku o 
zatwierdzenie Projektu Edukacyjnego, przyjętego przez Radę 
Pedagogiczną do realizacji w roku szkolnym 2016/2017. 

B. Dla „Wolnych słuchaczy”: 
Dostarczenie do biura Związku (adres: Komunalny Związek Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia) potwierdzonej 
przez dyrektora placówki oświatowej  „Karty zgłoszenia” z podaniem 
imienia i nazwiska koordynatora przystępującego do projektu; kartę 
można także przesłać faksem (58) 624-75-15 lub na adres e-mailowy: 
dos@kzg.pl, w terminie do 15 września 2016r. (włącznie z tym dniem). 

5. Temat II edycji cz. 3 Programu (rok szkolny 2016/2017): „Wiedza, 
umiejętności, wartości w zrównoważonym, globalnym świecie.”  

6. Cel główny Programu: kształtowanie świadomości, wrażliwości oraz postaw 
prośrodowiskowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wśród 
społeczności szkolnej / przedszkolnej oraz lokalnej. 

7. Zasady realizacji Programu: 
A. Dla „Koordynatorów realizujących” 
a) Warunkiem uczestniczenia w Programie przez Koordynatora jest  

dostarczenie do biura Związku wszystkich niżej wymienionych 
dokumentów: 

- Karta zgłoszenia udziału w II edycji cz.3 programu edukacyjnego pt. 
„Szkoła/przedszkole dla środowiska”, 

- projekt edukacyjny przygotowany w ramach edycji II cz. 2 programu 
„Szkoła/przedszkole dla środowisk”, wykonanego metodą pracy             
w małych zespołach, jako praca końcowa programu, 

http://www.kzg.pl/
http://www.kzg.pl/
mailto:dos@kzg.pl
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- oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na Związek 
do Projektu Edukacyjnego wg wzoru dostarczonego przez Związek, 

- wniosek o  zawarcie umowy licencyjnej (do pobrania na stronie  
internetowej Związku). 

b) Ilość miejsc w Projekcie jest ograniczona. Związek będzie potwierdzał 
telefonicznie lub mailowo zakwalifikowanie do udziału w Projekcie.  

c) W ramach II edycji cz.3 w/w Programu szkolny/przedszkolny 
koordynator, po weryfikacji przez Związek spełnienia warunków 
regulaminu pkt 4, otrzyma od Związku licencję na realizację Projektu 
Edukacyjnego na terenie swojej placówki oświatowej . 

d) Zgodnie z założeniem Programu Związek przygotuje 4  (cztery) spotkania 
w biurze Związku w celu konsultacji, wymiany doświadczeń oraz 
podsumowania przebiegu Programu na terenie placówki oświatowej. 

e) Terminy i tematy spotkań w roku 2016/2017 (godz. 14.00 – 16.00): 
- 27.09.2016r. (wtorek) – „Realizacja projektów edukacji ekologicznej w 

szkole/przedszkolu” – wprowadzenie, określenie zasad współpracy oraz 
wsparcia ze strony Związku dla szkolnych/przedszkolnych 
koordynatorów podczas realizacji projektu na terenie swojej placówki 
oświatowej, 

- 07.03.2017r. (wtorek) – „I semestr realizacji projektów ekologicznych - 
wymiana doświadczeń cz.1.” – prezentacja efektów (dokumentacja 
fotograficzna, bezpośrednie efekty) projektu w szkole/przedszkolu, 
dotychczasowa liczba odbiorców, sukcesy i problemy jakie można 
napotkać przy realizacji projektu w placówce oświatowej,  

- 04.04.2017r. (wtorek) – „ Wymiana doświadczeń cz.2” 
- 30.05.2017r. (wtorek) – „Eko- logiczne wnioski” – podsumowanie oraz 

przedstawienie sprawozdania z całości zrealizowanego programu, 
wnioski, uwagi, wręczenie certyfikatów uczestnictwa, 

f) Koordynator, przystępując do programu, zobowiązuje się 
do uczestnictwa w nie mniej  niż 75% spotkań, w przypadku większej 
absencji,  koordynator nie uzyska zaświadczenia potwierdzającego jego 
udział w Programie. 

g) Koordynator - może uzyskać zaświadczenie uczestnictwa w programie.  
Zaświadczenie takie zostanie wystawione przez Związek  nie później niż 
w grudniu 2017r. 

h) Udział w Programie gwarantuje dodatkowe 3 punkty, które będą liczone 
do punktacji w projekcie edukacyjnym pn. „Lider Lokalnej Ekologii” (VIII 
edycja, rok szkolny 2016/2017), a także dodatkowe punkty przy ocenie  
dokonywanej w związku z przyznawaniem Nagrody Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pt. „Róża Ekologii”. 
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B. Dla „Wolnych słuchaczy” 
a) Koordynator może uczestniczyć w Programie pod warunkiem 

dostarczenia  do biura Związku uzupełnionej karty zgłoszenia udziału w II 
edycji cz.3 Programu, 

b) ilość miejsc dla uczestników  Programu jest ograniczona. Związek będzie 
potwierdzał telefonicznie lub mailowo zakwalifikowanie do  udziału  w  
Programie.  

c) zgodnie z założeniem Programu Związek przygotuje 4 spotkania w biurze  
Związku w celu konsultacji, wymiany doświadczeń oraz podsumowania 
przebiegu projektu na terenie placówek oświatowych, 

d) terminy i tematy spotkań w roku 2016/2017 (godz. 14.00 – 16.00): 
- 27.09.2016r. (wtorek) – „Realizacja projektów edukacji ekologicznej w 

szkole/przedszkolu” – wprowadzenie, określenie zasad współpracy oraz 
wsparcia ze strony Związku dla szkolnych/przedszkolnych 
koordynatorów podczas realizacji projektu na terenie swojej placówki 
oświatowej, 

- 07.03.2017r. (wtorek) – „I semestr realizacji projektów ekologicznych - 
wymiana doświadczeń cz.1.” – prezentacja efektów (dokumentacja 
fotograficzna, bezpośrednie efekty) projektu w szkole/przedszkolu, 
dotychczasowa liczba odbiorców, sukcesy i problemy jakie można 
napotkać przy realizacji projektu w placówce oświatowej,  

- 04.04.2017r. (wtorek) – „ Wymiana doświadczeń cz.2”, 
- 30.05.2017r. (wtorek) – „Eko- logiczne wnioski” – podsumowanie oraz 

przedstawienie sprawozdania z całości zrealizowanego programu, 
wnioski, uwagi, wręczenie certyfikatów uczestnictwa, 

e) koordynator, przystępując do Programu, zobowiązuje się do uczestnictwa 
w przynajmniej 75% spotkań, 

i) koordynator nie otrzymuje zaświadczenia potwierdzającego jego udział w 
Programie,  jednak w przypadku obecności na 75% spotkaniach otrzyma 
dodatkowe 3 punkty przy realizacji projektu „Lider Lokalnej Ekologii 
2016/2017”.  

8. Powołana przez Związek Komisja oceni przebieg Projektu w placówce 
oświatowej  i po przeprowadzonej ocenie przyzna „Koordynatorom 
realizującym”, 2 (dwie) nagrody indywidualne, za osiągnięcie  najlepszych 
efektów edukacyjnych oraz dyplom za kształtowanie aktywnych postaw 
prośrodowiskowych. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości 
podsumowania działań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej przez 
Związek – w czerwcu 2017r. 

9. „Koordynatorzy realizujący” którzy przystąpią do realizacji Programu na 
terenie swojej placówki otrzymają od Związku wsparcie w postaci: 

A. materiałów dydaktycznych: 
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a) cykl zeszytów ekologicznych pt. „Zrównoważona konsumpcja                          
i produkcja.”, 

b) prezentacje multimedialne wykorzystywane w ramach II edycji 
projektu pt. „Ochrona środowiska w praktyce” rok 2015. 

c) wydawnictwa:  
- Z serii „Pan Tadeusz i Sąsiad” pt.:„Jestem konsumentem, wiele 

mogę…”, „Im mniej tym lepiej, czyli odwrócona piramida 
gospodarki odpadami”, „Ochrona powierzchni ziemi”, 

- Z serii „Ekologiczny detektyw” pt.: „Staś – ekologiczny detektyw”, 
„Wojtek na zakupach”, „Jaś- ekspert recyklingu”. 

B. obecności przedstawiciela Związku podczas finału/ podsumowania 
Projektu w placówce oświatowej, 

C. wsparcie merytoryczne przedstawicieli Związku w trakcie realizacji 
Projektu w  placówce oświatowej, 

D. pakietu materiałów reklamowych Związku stanowiących nagrody dla 
dzieci/uczniów/młodzieży uczestniczących w Projekcie/lub laureatów 
działań będących częścią realizacji Projektu/lub zaangażowanych w 
pomoc przy jego realizacji, w ilości adekwatnej do zaplanowanych w 
Projekcie zadań. 

10. Harmonogram działań dla „Koordynatorów realizujących”: 
a) dostarczenie do dn. 15.07.2016r. (włącznie z tym dniem) do biura 

Związku, przygotowanego w ramach II edycji cz.2, Projektu Edukacyjnego 
wraz z oświadczeniem o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do 
niego wg wzoru przekazanego przez Związek, w celu jego publikacji na 
stronie internetowej Związku www.kzg.pl w zakładce edukacja 
ekologiczna, szkoła/ przedszkole dla środowiska, edycja II. 

b) przesłanie do biura Związku karty zgłoszenia do udziału w II edycji cz.3. 
programu „Szkoła/przedszkole dla środowiska” do dn. 15.07.2016r. 
(włącznie z tym dniem). 

c) przesłanie do biura Związku wniosku o zawarcie umowy licencyjnej, o 
której w pkt. 7c do dn. 15.07.2015r. (włącznie z tym dniem), 

d) w terminie 18.07.2016r.- 29.07.2016r. przekazanie przez Związek 
koordynatorom, którzy zgłosili swój udział do kolejnej edycji: 
- wniosku zaopiniowanego przez koordynatora metodycznego 

programu Panią prof. dr. hab. Astrid Męczkowską – Christiansen 
oraz potwierdzony przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki”, 

- umowy licencyjnej  realizację Projektu Edukacyjnego  na terenie  
placówki oświatowej Koordynatora; 

e) zgłoszenie przez szkolnego/przedszkolnego koordynatora Projektu 
Edukacyjnego  podczas pierwszej rady pedagogicznej w nowym roku 
szkolnym 2016/2017 – sierpień 2016r. 

http://www.kzg.pl/
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f) rozpoczęcie przez koordynatora realizacji działań zawartych w Projekcie 
Edukacyjnym w placówce oświatowej - po zatwierdzeniu Projektu przez 
Radę Pedagogiczną szkoły/ przedszkola,  

g) dostarczenie do biura Związku kopi wniosku o zatwierdzenie Projektu 
Edukacyjnego, przyjętego przez Radę Pedagogiczną, do realizacji w roku 
szkolnym 2016/2017.  – Pierwsza połowa września 2016r. tj. do 
15.09.2016r. (włącznie z tym dniem). 
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INFORMACJE DODATKOWE  

 
 
szelkie dodatkowe informacje można uzyskać: 
 
osobiście w biurze Związku od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00  
 
 DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA – EDUKACJA EKOLOGICZNA 
1) osoby do kontaktu:  
Małgorzata Książkiewicz, Lilianna Gołaszewska 
2) tel.: 58 624-45-99 w.39 
3) fax: 58 624-75-15 
4) e-mail: dos@kzg.pl 
 
 DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI – KONKURS DOT. ZBIÓRKI BATERII 
1) osoba do kontaktu: Anna Gatner-Białoskórska 
2) tel.: 58 624 66 11 
3) e-mail: dgo@kzg.pl   
 
 na stronie internetowej www.kzg.pl 
 
Zgłoszenia grup szkolnych do udziału w warsztatach, konkursach, projekcie 
edukacyjnym prosimy przesyłać pocztą, faxem lub mailem (wzory formularzy 
dostępne na stronie internetowej www.kzg.pl lub do pobrania w siedzibie biura 
Związku, w Dziale Ochrony Środowiska): 
 

 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

Dział Ochrony Środowiska 
ul. Konwaliowa 1 

81–651 Gdynia 
fax: 58 624-75-15 

e-mail: dos@kzg.pl 
 
 
Serdecznie zapraszamy do współpracy, wspólnej nauki i zabawy. 
 
 
 
 
 

mailto:dos@kzg.pl
http://www.kzg.pl/
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UWAGA !!! 
 

Spotkanie inaugurujące rok szkolny 2016/2017 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich szkolnych/przedszkolnych 

koordynatorów konkursów i projektów z zakresu edukacji ekologicznej               

na spotkanie inaugurujące rok szkolny 2016/2017, które odbędzie się:     

 

 

21 września 2016r. (środa) w godz. 14:00-15:30 

w siedzibie PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.  

(sala szkoleniowa nr 004, parter budynku, ul. Witomińska 29, Gdynia) 

 

 

Z uwagi na brak miejsc parkingowych prosimy o przybycie komunikacją miejską. 

 

 

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na naszej stronie 

internetowej w dziale „Aktualności” na początku września br. Będą one 

również rozsyłane na adresy mailowe wszystkich placówek oświatowych               

z terenu gmin - członków Związku. 
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DANE OSOBOWE  

 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informuje, ze w ramach 
wspólnie prowadzonych działań z placówkami oświatowymi, zgodnie z art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t..j Dz.U. z 
2016 r. poz. 922):   

1) administratorem danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, 81-651, ul. Konwaliowa 1,  
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa 
w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek i nie będą udostępniane 
innym podmiotom z zastrzeżeniem pkt. 3,  
3) Zwycięzcy organizowanych działań edukacyjnych, podając swoje dane 
osobowe wyrażają zgodę i upoważniają Administratora Danych Osobowych 
do publikacji danych na stronie internetowej Związku oraz w środkach 
masowego przekazu, 
4) administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych 
i zapewnia prawo ich poprawiania, 
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 
Prosimy o przekazywanie w/w informacji prawnym opiekunom dzieci i uczniów 
zgłoszonych do udziału w konkursach, warsztatach lub projekcie edukacyjnym 
Związku. 
 
Jednocześnie, zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy zgłoszenie do udziału 
w konkursie/warsztatach ekologicznych/projekcie edukacyjnym jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych 
do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora Danych Osobowych 
w przestrzeni publicznej i w mediach.  

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzzgqzds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzzgqzds
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