
Projekt „Pierwiastek matematyki” dofinansowała Fundacja mBanku 

Regulamin akcji matematyczno-ekologicznej 

„Zważymy śmieci” realizowanej w ramach programu grantowego 

„Pierwiastek matematyki” 

 

 

Na czym polega akcja? Wystarczy zgłosić chęć udziału, skrzyknąć się w kilka osób (to mogą być 

koledzy z klasy, rodzina, sąsiedzi, członkowie stowarzyszenia, grupa formalna lub nieformalna 

i inni…) i zadeklarować chęć POSPRZĄTANIA wybranego osobiście OBSZARU na terenie 

Luszowic – wykonując zdjęcie PRZED i PO. Proponujemy Wam spędzenie czasu na świeżym 

powietrzu, w gronie najbliższych i dobrą zabawę w stylu EKO.  

 

Akcja organizowana jest na terenie Luszowic przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie 

oraz Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Luszowicach. Partnerami w akcji są: 

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie oraz Zakład Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie i dzieci POD 

OPIEKĄ DOROSŁYCH. 

 

Przeprowadzenie akcji następuje po wypełnieniu karty zgłoszenia i wskazaniu miejsca do 

posprzątania oraz po akceptacji przez uczestników regulaminu. Następnie zgłoszenie zostaje 

zaakceptowane przez koordynatora akcji panią Katarzynę Fik-Mazgaj lub panią Paulinę 

Kowalską. Kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Chrzanowie oraz Szkoły Podstawowej w Luszowicach należy wypełnić i przekazać 

koordynatorowi lub przesłać na adres szpluszowice@wp.pl. Karta (w wersji papierowej) 

dostępna będzie również w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Luszowicach. WAŻNE!  Należy   

zaproponować   własne   miejsce   do   posprzątania. Zgłoszenie takie otrzyma potwierdzenie 

udziału w akcji. Karta zgłoszenia obejmuje dane osoby odpowiedzialnej za sprzątanie i jej 

telefon kontaktowy. 

Organizator zapewnia worki i rękawice ochronne adekwatnie do liczby uczestników. 
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Akcja trwa od  19.10.2020 do 30.04.2021. 

 

Przed przystąpieniem do sprzątania należy odebrać potrzebne materiały i narzędzia (worki, 

rękawiczki, etc.) z sekretariatu Szkoły Podstawowej w Luszowicach oraz – WYKONAĆ ZDJĘCIE 

TERENU PRZED AKCJĄ! 

 

Po posprzątaniu terenu należy WYKONAĆ ZDJĘCIE TERENU PO AKCJI oraz  przetransportować 

śmieci na miejsce ich odbioru tj. teren Szkoły Podstawowej w Luszowicach. Zdjęcia „przed” i 

„po” należy wysłać  na adres: czytnaukowa@mbp.chrzanow.pl w tytule należy wpisać 

„Zważymy śmieci”. Niezwłocznie po przetransportowaniu zebranych śmieci należy zgłosić ten 

fakt koordynatorowi akcji pani Katarzynie Fik-Mazgaj lub pani Paulinie Kowalskiej, aby można 

było zważyć worki. Koordynator akcji zapisuje wartość zważonych śmieci na karcie zgłoszenia 

grupy oraz wyliczoną powierzchnię posprzątanego terenu. 

Odbiór i wywóz zgromadzonych śmieci odbędzie się w dniu 4.05.2021. Wywiezione zostaną 

tylko śmieci w workach, zebrane podczas akcji i złożone w wyznaczonym miejscu na terenie 

szkoły. Po zakończeniu akcji  tj. po dniu 30.04.2021 Organizator nie zapewnia odbioru i wywozu 

zebranych śmieci. Zbiórka śmieci nie obejmuje odpadów niebezpiecznych i toksycznych. 

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Miejska 

Biblioteka Publiczna w Chrzanowie nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników, jak i 

również za szkody powstałe w trakcie akcji „Zważymy śmieci”. 

Uczestników akcji zaprosimy na podsumowanie i wspólną eko- zabawę, której datę podamy w 

późniejszym terminie. Drużyny, które okażą się najbardziej zaangażowane otrzymają 

atrakcyjne nagrody. Liczy się jakość i ilość posprzątanego terenu (należy obliczyć 

powierzchnię), dokumentacja zdjęć oraz oryginalność w wyborze miejsca.  

 

Szczegółowych informacji udziela Ewelina Langer - kierownik Działu Czytelń i Multimediów tel. 32/ 7632749,  

e-mail: czytnaukowa@mbp.chrzanow.pl , pani Katarzyna Fik-Mazgaj oraz pani Paulina Kowalska. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

„ZWAŻYMY ŚMIECI” 19.10 2020 – 30.04.2021 

 

 

1. Nazwa grupy 

 

....................................................................................................................................................... 

2. Imię i nazwisko lidera grupy (nauczyciela, rodzica, dorosłego opiekuna), telefon, e-mail 

 

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

3. Imię i nazwisko pozostałych członków grupy 

 

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

4. Termin sprzątania: (dzień)…………………………………………….. 

 

5. Zgłoszenie ważenia śmieci: koordynator akcji pani Katarzyna Fik-Mazgaj 

 

6.  Waga worków: ………………………………………………[kg] 

 Powietrznia terenu: ………………………………………[m2] 

   

Podpis koordynatora akcji: …………………………………………………… 

 

7. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z regulaminem akcji i zobowiązujemy się do jego 

przestrzegania. 

 

..……………………………………………………………………………….. 

Podpis lidera/nauczyciela/rodzica/dorosłego opiekuna 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA AKCJI 

 
Udział w akcji jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania 
zgłoszonych w akcji prac lub ich fragmentów, na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej 
liczbie publikacji i nakładów, publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, wykorzystywania w 
Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia w ramach 
działalności Organizatora.  
 
 
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka** przez  Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie, w celu organizacji i przeprowadzenia  
akcji pod nazwą „Zważymy śmieci”, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.*  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 
1) Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. 
Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów, tel. 32 763 27 52 
2) Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Ewę Baranowską, z którą 
można skontaktować się poprzez e-mail: baranowskaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka. 
3)   Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji akcji „Zważymy śmieci”. 
4)   Pani/Pana lub dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania akcji oraz przez okres 
3 miesięcy po zakończeniu. 
5) Pani/Pana lub dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych lub dziecka oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na 
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych) 
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych, gdy uzna 
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
8) Odbiorcami Pani/Pana lub dziecka danych osobowych będą: 
- podmioty świadczące na rzecz Biblioteki usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na 
Bibliotekę przez przepisy prawa, 
- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.  
9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w 
celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych lub dziecka wynikających z konieczności realizacji 
konkursu jest obowiązkowe, natomiast pozostałych danych fakultatywnych jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu jest brak możliwości 
uczestnictwa w nim. 
 
 
• Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku /wizerunku 

mojego dziecka w Internecie, w tym na stronach: www.mbp.chrzanow.pl, www.mfundacja.pl, 
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www.mbank.pl, www.mpotega.pl oraz na profilach: biblioteki oraz mBanku na portalach 
internetowych takich jak facebook, youtube  oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych (w 
tym filmach i prezentacjach) przedstawiających program „mPotęga” i/lub działalność społeczną 
Fundacji mBanku, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych.* 

 
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................................................                      ....................................................... 

Podpis uczestnika akcji Podpis rodzica lub prawnego 
opiekuna uczestnika akcji*** 

 
 
 
 
 
 

   *     zaznaczyć stawiając znak X  w   
 **      podkreślić właściwe  
***     tylko w przypadku osób niepełnoletnich  
 


