REGULAMIN
Akcji pt. „Od podwórka do Bałtyku – zielona akcja”
§1
Informacja o akcji
Akcja Od podwórka do Bałtyku – zielona akcja (dalej zwana Akcją) jest realizowana
1.
przez Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie przy wsparciu Partnerów: Wydział Gospodarki
Komunalnej Urząd Miasta Szczecin, Grupa TOM Sp. z o.o, galeria Tworzę się, Stowarzyszenie
“Kierunek Świnoujście”, działacze Błękitnego Patrolu WWF, Ośrodek Sportu i Rekreacji
"Wyspiarz" w Świnoujściu.
Akcja polegać ma na sprzątaniu najbliższej okolicy – lasu, parku, plaży, skweru,
2.
zieleńca.
Adres organizatora akcji: Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205, 70-206
3.
Szczecin. Strona internetowa: www.polites.org.pl, adres e-mail: biuro@polites.org.pl, telefon:
91 450 11 46.
Akcja obejmuje swoim zasięgiem teren województwa zachodniopomorskiego.
4.
§2
Warunki uczestnictwa
Akcja dotyczy sprzątania najbliższej okolicy w dniach 22 marca – 22 kwietnia 2021 r..
1.
Do udziału w akcji zapraszamy osoby indywidualne i grupy, działające w zgodzie z
2.
ograniczeniami, nakazami i zakazami, określonymi przez rząd w związku z wystąpieniem stanu
epidemii. Na chwilę ogłoszenia niniejszego regulaminu obowiązuje w tym względzie
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 512). Należy mieć jednak na uwadze, że regulacje prawne dotyczące pandemii COVID19 ulegają szybkim zmianom. W akcji mogą brać udział osoby niepełnoletnie pod warunkiem
zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w akcji.
Aby wziąć udział w akcji należy zgłosić chęć uczestnictwa do Organizatora na 5 dni
3.
przed planowanym działaniem. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail:
biuro@polites.org.pl, w treści podając: datę, godziny, miejsce planowanej akcji oraz numer
kontaktowy do Lidera akcji. W temacie e-maila natomiast wpisać Akcja Od podwórka do
Bałtyku – zielona akcja.
Podczas akcji należy zachować zasady bezpieczeństwa, stosować się do zaleceń
4.
Ministerstwa Zdrowia oraz przestrzegać zasad sanitarno – epidemiologicznych. Obowiązują
maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk, dystans.
Akcję należy udokumentować zdjęciem, które należy przesłać na adres e-mail:
5.
biuro@polites.org.pl w dniu akcji lub dnia następnego.
Zdjęcia zostaną umieszczone na profilu Facebook Organizatora.
6.
Akcja musi zostać przeprowadzona na terenie województwa zachodniopomorskiego.
7.
Przesłanie zdjęć z Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników do
8.
publikacji zdjęć przez Stowarzyszenie POLITES (ul. Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin,
KRS: 0000134083). Fotografie będą wykorzystywane w celu promocji wolontariatu oraz
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promocji działań Stowarzyszenia POLITES, prezentacji wybranych zdjęć podczas szkoleń,
konferencji, spotkań, które są organizowane przez Stowarzyszenie POLITES. Fotografie mogą
zawierać wizerunek innych osób. Zgoda obejmuje również możliwość rozpowszechniania
wizerunku utrwalonego na zdjęciach na stronach internetowych Stowarzyszenia POLITES oraz
na stronie Facebook Stowarzyszenia POLITES oraz Partnerów akcji w zakresie informowania
o akcji i upowszechniania informacji o rezultatach “Od podwórka do Bałtyku- zielona akcja”.
§3
Wsparcie ze strony organizatora
Organizator zapewnia uczestnikom maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz worki na
1.
śmieci. Będą one wydawane po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa w akcji.
Organizator zapewnia pomoc w odbiorze zebranych śmieci przez odpowiednie służby
2.
komunalne.
Organizator zapewnia możliwość udziału w warsztatach o tematyce ekologicznej.
3.
Chętne grupy mogą zgłaszać się do Organizatora pisząc na adres e-mail: biuro@polites.org.pl.
§3
Postanowienia końcowe
Organizator zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z
1.
przeprowadzonym konkursem.
Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez
2.
serwis Facebook ani z nim związany.
Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia.
3.
Ostateczna interpretacja regulaminu Akcji należy do Organizatora.
4.
Zastrzega się prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany warunków realizacji Akcji.
5.
Administratorem danych jest Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205, 70-206
6.
Szczecin, KRS: 0000134083
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1, dalej RODO) Stowarzyszenie
POLITES informuje:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest: Stowarzyszenie POLITES,
ul. Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin, KRS: 0000134083.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyżej wskazanym. W związku z przetwarzaniem
danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących
przepisów prawa. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
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obowiązującym prawem. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu
POLITES przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych.
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