
Załącznik 

do Zarządzenia  Nr 4/22  

Prezydenta Miasta Białegostoku 

z dnia 3 stycznia 2022 r. 

 

Regulamin Programu Edukacyjnego „Z sercem do nakrętek” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Programu Edukacyjnego „Z sercem do nakrętek” zwanego dalej 

Programem jest Prezydent Miasta Białegostoku z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1,         

15-950 Białystok, zwany dalej Organizatorem. 

2. Celem Programu jest propagowanie postaw proekologicznych – dotyczących 

prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Celem dodatkowym Programu jest 

propagowanie wśród społeczności z białostockich szkół postaw prospołecznych – 

dzięki zebranym nakrętkom możliwe będzie wsparcie finansowania leczenia lub zakupu 

sprzętu rehabilitacyjnego. 

3. Program jest skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 

Miasta Białegostoku, zwanych dalej Szkołami. 

4. Zebrane nakrętki będą gromadzone w specjalnie przeznaczonych na ten cel metalowych 

pojemnikach w kształcie serca stanowiących majątek Organizatora zwanych dalej 

w treści regulaminu Pojemnikami. 

§ 2 

Tryb wyboru uczestników Programu 

1. Organizator dysponuje 30 Pojemnikami w kształcie serca, które użyczy Szkołom, które 

uzyskają największą liczbę punktów po spełnieniu poniższych kryteriów: 

1) Udział w akcjach i programach edukacyjnych organizowanych przez Miasto 

Białystok w ciągu ostatnich trzech lat, takich jak: Konkurs Zbiórki Baterii, Program 

Szkolne Kwietne Łąki, Sprzątanie Świata, Czysty Białystok, Ratujmy Kasztany, 

Czynna Ochrona Płazów. Za udział w każdej akcji lub programie Uczestnikowi 

przysługuje 1 pkt (maksymalnie 6 pkt):  

2) Organizacja własnych inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej. Kryterium 

punktowane w zależności od liczby działań (maksymalnie 3 pkt):   

a) 1 działanie            – 1 pkt 

b) 2 działania     – 2 pkt  

c) powyżej 2 działań – 3 pkt  

3) Udział Szkoły w akcjach w zakresie edukacji ekologicznej organizowanych przez 

inne podmioty. Punkty będą przyznawane w zależności od liczby akcji, w których 

placówka brała udział (maksymalnie 6 pkt):  

a) 1 – 3 akcje  - 2 pkt 

b) 4 – 5 akcje  - 4 pkt 

c) powyżej  5 akcji - 6 pkt 

4) Liczba uczniów uczęszczających do danej Szkoły. Do zdobycia maksymalnie 4 pkt: 

a)  do  300 osób   – 1 pkt   

b)  301 - 600 osób  – 2 pkt 



c)  601 - 900 osób  – 3 pkt 

d)  powyżej 900 osób  – 4 pkt 

2. Dodatkowym warunkiem otrzymania Pojemnika jest zwarcie porozumienia o współpracy 

z fundacją lub organizacją charytatywną i określenie konkretnego celu na jaki będą 
przeznaczone środki ze zbiórki nakrętek. 

3. Zgłoszenia Szkół do udziału w Programie, będą przyjmowane w terminie do 14 stycznia 

2022 r.   

4. Na podstawie przesłanych Zgłoszeń Organizator wybierze 30 Szkół, które zdobyły 

najwięcej punktów, zwanych dalej Uczestnikami. 

5. Wyboru Uczestników dokona Zespół powołany przez Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji zawartych 

w Zgłoszeniach. 

7. Szkoły, które nie zakwalifikują się do Programu zostaną wpisane na listę rezerwową 
i będą mogły przystąpić do niego w przypadku rezygnacji jednego z Uczestników. 

8. Pojemniki zostaną przekazane Uczestnikom w formie użyczenia. 

9. Podstawą użyczenia będzie porozumienie lub umowa pomiędzy Organizatorem 

a Uczestnikiem bądź Zarządzenie Prezydenta i protokół użyczenia. 

10. Pojemniki zostaną przekazane Uczestnikom w terminie do końca stycznia 2022 r. 

11. Pojemniki należy ustawić na terenie będącym własnością Uczestnika w miejscu 

ogólnodostępnym. 

12. W Projekcie uczestniczą również 4 placówki oświatowe, które brały udział 

w Programie Pilotażowym „Z sercem do nakrętek”.  

§ 3 

Sposób realizacji Programu, obowiązki Uczestników 

1. Program Edukacyjny „Z sercem do nakrętek” będzie realizowany w okresie od dnia 

1 lutego do 31 grudnia 2022 r. 

2. Uczestnicy mają obowiązek: 

a) prowadzić działania promujące Program zbiórki nakrętek; 

b) dbać o składniki majątku przyjęte w użyczenie i utrzymywać je w należytym stanie 

technicznym oraz zabezpieczyć przed kradzieżą i/lub aktami wandalizmu. 

c) po zakończeniu Programu przesłać raport z jego realizacji, który powinien zawierać:  
- liczbę zapełnionych Pojemników, 

- łączną ilość zebranych nakrętek w kg, 

- kwotę uzyskaną ze sprzedaży nakrętek,   

- cel, na który zostały przekazane fundusze ze sprzedaży zebranych nakrętek.   

3. Raport z realizacji Programu należy przesłać na adres e-mail dgk@um.bialystok.pl 

w terminie do 10 stycznia 2023 r. 

4. Organizator w terminie do końca stycznia 2023 r. opublikuje na stronie internetowej 

www.bialystok.pl sprawozdanie z przebiegu Programu. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Uczestnika Programu może 

on złożyć pisemną rezygnację na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 

do niniejszego Regulaminu wraz ze sprawozdaniem z przebiegu Programu. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu 

Pojemnika na nakrętki oraz wypowiedzenia porozumienia lub umowy w sprawie 

użyczenia w formie pisemnej. 

7. Zwrócony Pojemnik, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem, może być 
przekazany Szkole z listy rezerwowej, o której mowa w § 2 ust. 7. 



§ 4 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
 

1. Zbierane w ramach Programu dane osobowe podlegają ochronie na podstawie 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, 

str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO. 

2. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski 

w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. 

3. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, 

tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu i powiązanych z nim 

celach promocyjnych postaw ekologicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

5. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych imię i nazwisko, służbowe 

dane kontaktowe, wizerunek, które będą pozyskane ze Szkół lub bezpośrednio od 

osoby. 

6. Wizerunki oraz imię i nazwisko osób reprezentujących Szkoły zostaną opublikowane 

na stronie www.bialystok.pl.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty zakończenia Programu, 

a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe. 

8. Osobom których dane są przetwarzane przysługują prawa: 

a) dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO; 

b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO; 

c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych 

w art. 17 RODO; 

d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach określonych 

w art. 21 RODO; 

9. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Programie, a ich niepodanie będzie 

skutkowało odmową udziału w Programie. 

11. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

 
 



Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Programu Edukacyjnego 

„Z sercem do nakrętek” 

 

FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU EDUKACYJNEGO  

„Z SERCEM DO NAKRĘTEK ” 
 

Pełna nazwa i numer placówki oświatowej: 

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

Miejscowość: ……………………………………………………Kod pocztowy: …………….………. 

Ulica: ………………………………………………………………………...……… Nr ……………... 

Telefon stacjonarny: ……………………………Adres e-mail: ……………………………………….. 

Dyrektor Szkoły (Imię i nazwisko): ………………..…………………………………………………… 

Kryteria oceny określone w § 2 ust 1. regulaminu: 

1. Udział w akcjach i programach edukacyjnych organizowanych przez Miasto Białystok w ciągu 

ostatnich 3 lat (zaznaczyć znakiem „X” właściwe pole): 

□ Konkurs Zbiórki Baterii    

□ Program Szkolne Kwietne Łąki    

□ Sprzątanie Świata 

□ Czysty Białystok   

□ Ratujmy Kasztany      

□ Czynna Ochrona Płazów     

2. Organizacja własnych inicjatyw Szkoły z zakresu edukacji ekologicznej w ciągu ostatnich 3 lat 

(wymienić działania): 

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

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

…………………………………………………………………………………………………. 

3. Udział Szkoły w akcjach z zakresu edukacji ekologicznej organizowanych przez inne 

podmioty w ciągu ostatnich 3 lat (wymienić akcje):  

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

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

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

4. …………………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły (zaznaczyć znakiem „X” właściwe pole): 

□   do     300    

□   301 - 600  

□   601 - 900   

□   powyżej 900      

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z postanowieniami Regulaminu Programu Edukacyjnego „Z sercem 

do nakrętek” i akceptuję jego postanowienia w całości. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem osoby, które będą reprezentowały Szkołę w Programie, z informacją 
o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w Regulaminie Programu. 

  

….........................................................              ….................................................................. 
                (pieczęć Szkoły)                          (data i podpis Dyrektora Szkoły) 

 

Załącznik:  

Oświadczenie o nawiązaniu współpracy z fundacją lub organizacją charytatywną wraz z określeniem 

konkretnego celu zbiórki nakrętek 



Załącznik Nr 2 

do Regulaminu Programu Edukacyjnego 

„Z sercem do nakrętek” 

 

 

 
Białystok, ........................... r. 

 

 

 

 

Potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa  
w Programie Edukacyjnym  

„Z sercem do nakrętek” 
 

 

Na podstawie § 3 ust. 5, Regulaminu Programu Edukacyjnego „Z sercem do nakrętek”, 

informuję, że od dnia ………………………….r., rezygnujemy z udziału z prowadzonym przez 

Państwa Programie Edukacyjnym „Z sercem do nakrętek”.  

Zobowiązujemy się do zwrotu Pojemnika w kształcie serca przeznaczonego do zbiórki nakrętek 

do dnia ……………………….r.   

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ………………………………… 
(pieczęć Uczestnika)      (data i podpis Uczestnika) 


