REGULAMIN UDZIAŁU W AKCJI
„W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady udziału placówki w akcji
edukacyjno – promocyjnej dotyczącej szkodliwości spalania opadów w
paleniskach domowych prowadzonej przez Komunalny Związek Gmin “Dolina
Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni na terenie jego działania. Przedmiotem akcji
jest aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska,
zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego.
2. Organizatorem akcji jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z
siedzibą w Gdyni, przy ul. Konwaliowej 1, w dalszej części Regulaminu zwanym
Związkiem.
3. Uczestnicy akcji: w akcji mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej
placówki oświatowej, nauczyciele i wychowankowie wszystkich poziomach
nauczania z placówek z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia,
Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz Gmin: Kosakowo, Wejherowo, Szemud.
4. Temat akcji: przeprowadzanie akcji na terenie swojej placówki nt. szkodliwości
spalania odpadów w paleniskach domowych pod hasłem "W domowym piecu
spalanie śmieci truje i rujnuje".
5. Cel akcji: przygotowanie i przeprowadzenie przez placówki lokalnych aktywności
(np. lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami, gazetka szkolna, szkolne
wydawnictwa itp.) adresowanych do własnych uczniów, ich rodziców i lokalnych
społeczności.
Podjęte
działania
winny
uświadamiać
szkodliwość
i
niebezpieczeństwo spalania odpadów w warunkach domowych, promować
oszczędność i odzysk surowców oraz energii, propagować zachowania przyjazne
środowisku w gospodarstwie domowym, zgodnie z postulatem holistycznego
podejścia do środowiska i edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
6. Warunkiem udziału w akcji jest dostarczenie na adres: Komunalny Związek
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia,
potwierdzonego przez dyrekcję placówki zgłoszenia uczestnictwa w akcji, wraz z
podaniem imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za przebieg akcji, tzw.
„koordynator akcji”. Możliwe jest także przesłanie zgłoszenia faksem, nr: (58)
624-46-61. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej
Związku: www.kzg.pl, w zakładce Edukacja -> Kampanie.
7. Czas trwania akcji:
- rozpoczęcie akcji – od momentu nadesłania zgłoszenia przez placówkę
oświatową,
- zakończenie akcji – 14 marzec 2010r.,
- przesyłanie dokumentacji z przeprowadzonych działań w ramach akcji – na
bieżąco w trakcie prowadzonej akcji do 14 marca 2010r.,
- ocena Komisji – do 26 marca 2010r.,
- umieszczenie informacji prezentujących udział placówki w akcji na stronie
WWW Związku (www.kzg.pl) – na bieżąco w trakcie trwania akcji,
- wręczenie nagród – czerwiec 2009r.
8. Zasady i tryb prowadzenia akcji:
- akcja prowadzona jest na terenie placówki przez wyznaczonego koordynatora
akcji,

- akcja składa się z zadań, o których placówka decyduje sama; należy
przeprowadzić co najmniej trzy wybrane działania promująca zmianę zachowań w
zakresie wymienionym w pkt. 5,
- wszystkie zaplanowane działania zrealizowane winny być pod nazwą
„W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”,
- wybrane zadania placówka zgłasza na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa
w pkt. 7,
- placówka może także podać własne propozycje działań,
- działania winny angażować uczniów i być skierowane do całej społeczności
przedszkolnej/szkolnej oraz rodziców i środowiska lokalnego; cenne byłoby
nagłośnione wydarzenia w lokalnych mediach (gazeta, radio, serwis internetowy
itp.),
- potwierdzeniem przeprowadzonych działań będzie krótki opis (1 – 2 strony A4)
opatrzony podpisem dyrektora placówki wraz z dokumentacją zdjęciową, artykułami
z gazet, materiałami własnymi (jeżeli były wykorzystywane w trakcie akcji) itp.,
- dokumentację wraz z opisem należy przesyłać lub dostarczyć osobiście pod adres:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651
Gdynia z dopiskiem „Akcja spalarniowa”,
- dokumentację zdjęciową dodatkowo należy przesłać na adres mailowy dos@kzg.pl
- Związek wszystkim placówkom, które zgłoszą udział w akcji, zapewnia materiały
informacyjne i reklamowe (plakaty, ulotki, broszurki), po które należy zgłaszać się
do siedziby Związku (Gdynia-Witomino, ul. Konwaliowa 1) od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00 – 15.30,
- materiały wspomagające akcję będą zamieszczone także na stronie internetowej
www.kzg.pl w możliwością ich pobrania i powielania w niezbędnych ilościach.
9. Podstawą oceny udziału w akcji będzie:
- poprawność merytoryczna przekazywanych treści,
- atrakcyjność przekazu,
- zasięg przekazu, np. ilość mediów zaangażowanych i efekty medialne, ilość osób,
do których adresowane były działania - bezpośrednio i poprzez media (prosimy o
podanie ilości dzieci/dorosłych, do których wydarzenie dotarło).
10. Nagrody: wszystkie działania placówki związane z akcją, których dokumentacja
zdjęciowa zostanie przesłana na adres mailowy Związku (dos@kzg.pl) zostaną
opublikowane na naszej stronie internetowej www.kzg.pl. Placówka biorąca
udział w akcji zostanie uhonorowana specjalnym wyróżnieniem za działania na
rzecz aktywizacji społeczności lokalnej do działań w zakresie ochrony
środowiska, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego. Ponadto
Komisja Związku nadzorująca przebieg akcji w placówce przyzna
koordynatorom, którzy wykazali się największą aktywnością rzeczowe nagrody
indywidualne.
11. Wszyscy uczestnicy akcji podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach.
12. Decyzja Komisji jest ostateczna i żadne odwołania od niej nie przysługują.

