
REGULAMIN
Akcji pt. „Od podwórka do Bałtyku – zielone akcje z grupą TOM”

§1
Informacja o akcji

1. Akcja Od podwórka do Bałtyku – zielone akcje z grupą TOM (dalej zwana Akcją) jest
realizowana od kwietnia do czerwca 2022 r. przez Stowarzyszenie POLITES w
Szczecinie przy wsparciu Partnerów: TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku
Opakowań S.A., Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin, Galeria
Tworzę się, Błękitny Patrol WWF Polska, Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" w
Świnoujściu, Fundacja Speak Up!, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

2. Akcja obejmuje działania edukacyjne i działania w terenie. Działania, w które mogą
zaangażować się szkoły, klasy, grupy oraz osoby indywidualne obejmują:
-akcje sprzątania terenów zielonych
- warsztaty klimatyczne - dla klas, szkół, grup
- partyzantka Ogrodnicza Szczecin - Siejemy słoneczniki!

3. Adres organizatora akcji: Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205, 70-206
Szczecin. Strona internetowa: www.polites.org.pl, adres e-mail: biuro@polites.org.pl,
telefon: 91 450 11 46.

4. Akcja obejmuje swoim zasięgiem teren województwa zachodniopomorskiego.
5. Pełen program i opis warsztatów dostępny jest na stronie internetowej Organizatora

polites.org.pl

§2
Warunki uczestnictwa w akcji sprzątania terenów zielonych

1. W czasie trwania Akcji należy zgłosić się samodzielnie lub grupowo na jedno z
organizowanych sprzątań wymienionych poniżej lub zorganizować własną akcję na
wybranym terenie (należy wówczas zadbać o odbiór zebranych śmieci). Poniżej
miejsca i terminy wydarzeń, do których można dołączyć. Podane jest kilka dni na
każdy teren, co oznacza, że w tych dniach w wyznaczonym miejscu będzie
podstawiony kontener na zebrane śmieci. Zgłaszając chęć udziału można wybrać
jeden z podanych kilku dni na zrealizowanie akcji:

● Las Arkoński - sprzątanie w dniach od  05.05 do 08.05
● Park znajdujący się za Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przy ul.

Batalionów Chłopskich - sprzątanie w dniach od 19.05 do 22.05
● Szczecin Płonia - sprzątanie w dniach od 16.06 do 19.06

Możliwa jest realizacja akcji w innym terminie i w innym miejscu (punkt 5) na terenie
województwa zachodniopomorskiego.

2. Do udziału w akcji zapraszamy osoby prywatne, które są pełnoletnie oraz/lub grupy
zorganizowane, w tym dorosły opiekun – Lider akcji. W akcji mogą brać udział
również większe grupy np. klasa, grupa przedszkolna, grupa ze świetlicy, klubu
sportowego, ośrodka wychowawczego ect. W akcji mogą brać udział osoby
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niepełnoletnie pod warunkiem zgody rodziców/opiekunów prawnych na
uczestnictwo w akcji.

3. Aby wziąć udział w akcji w którymś z podanych w §2 punkt 1 terminów należy
zgłosić chęć uczestnictwa do Organizatora na 10 dni 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 – zgłoszenie
działania.

4. Jeśli osoba lub grupa chce zorganizować akcję na innym terenie czy w innej
miejscowości należy zorganizować wtedy odbiór śmieci we współpracy z daną gminą,
w razie potrzeby Organizator może wesprzeć to działanie. Aby skorzystać ze wsparcia
organizatora (§ 3) należy zgłosić chęć uczestnictwa do Organizatora na 10 dni 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 – zgłoszenie działania.

5. Akcję należy udokumentować zdjęciem, które należy przesłać na adres e-mail:
biuro@polites.org.pl w dniu akcji lub dnia następnego w tytule wpisując: Od
podwórka do Bałtyku.

6. Zdjęcia zostaną umieszczone na profilu Facebook.
7. Przesłanie zdjęć z Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników do

publikacji zdjęć przez Stowarzyszenie POLITES (ul. Dworcowa 19/205, 70-206
Szczecin, KRS: 0000134083). Fotografie będą wykorzystywane w celu promocji
wolontariatu oraz 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- zielone akcje z
Grupą TOM”.

§3
Wsparcie ze strony organizatora

1. Organizator zapewnia uczestnikom, rękawiczki jednorazowe oraz worki na śmieci.
Będą one wydawane po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa w akcji.

2. Organizator zapewnia pomoc w odbiorze zebranych śmieci przez odpowiednie służby
komunalne.

3. Organizator może przekazać plakaty na akcje - z miejscem do uzupełnienia
adekwatnie do potrzeb danej grupy.

4. Organizator może chętnym osobom i grupom wydać zaświadczenie o wolontariacie.
5. Organizator zapewnia możliwość udziału w warsztatach o tematyce klimatycznej.

Chętne grupy mogą zgłaszać się do Organizatora pisząc na adres e-mail:
biuro@polites.org.pl.
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§3
Postanowienia końcowe

1. Organizator zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z
przeprowadzonym konkursem.

2. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez
serwis Facebook ani z nim związany.

3. Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu Akcji należy do Organizatora.
5. Zastrzega się prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany warunków realizacji Akcji.
6. Administratorem danych jest Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205,

70-206 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
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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