
 

Regulamin eko-wyzwania 

#ekoStargardchallenge 
 

§ 1 

Słowniczek: 

1. Słownik pojęć w rozumieniu niniejszego regulaminu: 

a) eko-wyzwanie #ekoStargardchallenge – zabawa, wyzwanie polegające na realizacji 

określonych w niniejszym regulaminie inicjatyw przez lokalną społeczność, mająca  

na celu promowanie ochrony środowiska; 

b) eko-grupa – grupa uczestników biorąca udział w wyzwaniu. W skład grupy może 

wchodzić do 5 osób; 

c) logo ekoStargard, znak graficzny zbudowany w określonych proporcjach,  składający 

się ze znaku graficznego i logotypu, posiadające księgę identyfikacji wizualnej; 

d) Organizator – Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie (ZUK) z siedzibą przy ul. 

Pierwszej Brygady 35; 73-110 Stargard; Kontakt w sprawie eko-wyzwania: 

- inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi - tel.: 91 834 18 48 

- e-mail: zuk@zuk-stargard.pl (w tytule zgłoszenia: #ekoStargardchallenge) 

e) Partner: Urząd Miejski w Stargardzie; ul. Czarnieckiego 17; 73-110 Stargard.pl 

Kontakt w sprawie eko-wyzwania: 

- podinspektor ds. turystyki i współpracy zagranicznej tel.: 91 834 10 81 

f) Uczestnik – osoba biorąca udział w eko-zabawie #ekoStargardchallenge. Uczestnicy 

tworzą eko-grupę. 

 

§ 2 

Zasady ogólne: 

1. Zabawa pod nazwą Eko-wyzwanie #ekoStargardchallenge organizowana jest w związku 

z  przypadającymi w dniu 22 kwietnia obchodami Dnia Ziemi; 

2. Okres trwania eko-wyzwania wyznacza się od dnia 22.04.2021 r. (Dzień Ziemi) 

Zakończenie eko-wyzwania: 19.09.2021 r. (Sprzątanie Świata) ; 

3. Zapraszającym mieszkańców miasta Stargard do udziału w eko-wyzwaniu jest Organizator. 

4. Eko-wyzwanie skierowane jest do mieszkańców miasta Stargard i realizowane będzie  

na obszarze Miasta Stargard. 

5. Za ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji eko-wyzwania odpowiada sprawca. 

6. Właścicielem logo ekoStargard jest Organizator. 

 

§ 3 

Zasady związane ze stanem epidemii: 

1. W przypadku ograniczeń związanych ze stanem epidemii, należy przestrzegać przepisów 

odrębnych wydanych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (jeśli takie 

obowiązują w dniu realizacji eko-wyzwania), w tym m.in.: 

a) liczba uczestników nie może przekraczać liczby osób określonych w odrębnych 

przepisach (w tym przepisów dotyczących zgromadzeń), 

b) należy zachować dystans społeczny i używać środków ochrony indywidualnej, takich 

jak: maseczki, rękawiczki ochronne. 

2. Jeśli realizacja eko-wyzwania nie jest możliwa ze względu na wprowadzone ograniczenia 

można ustalić nowy termin składając nowe zgłoszenie do Organizatora. 
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3. Uczestnik eko-wyzwania zapewnia we własnym zakresie odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej określone w przepisach odrębnych wydanych w związku ze stanem epidemii 

w kraju. 

 

§ 4 

Cele 

Celem eko-wyzwania #ekoStargardchallenge jest osiągnięcie efektu ekologiczno – 

edukacyjnego, tj.: 

a) uwrażliwienie mieszkańców na otaczające nas środowisko, problemy związane z jego 

ochroną  i potrzebą życia w czystym otoczeniu; 

b) zaangażowanie mieszkańców w kształtowanie środowiska i rozbudzenie 

odpowiedzialności za miejsce w jakim żyjemy; 

c) integracja lokalnej społeczności; 

d) zwiększeniu świadomości mieszkańców w zakresie konieczności ograniczania masy 

odpadów w życiu codziennym, dbałości o otaczające nas środowisko oraz 

przekazywaniu surowców wtórnych do recyklingu; 

e) przeciwdziałanie powstawaniu „dzikich wysypisk” na terenie Miasta Stargard. 

 

§ 5 

Zasady eko-wyzwania #ekoStargardchallenge: 

1. Eko-wyzwanie #ekoStargardchallenge to zabawa aktywizująca mieszkańców Miasta 

Stargard do wspólnego dbania o środowisko. 

2. Osoba chcąca zgłosić udział swój, lub wybranej grupy w eko-wyzwaniu składa do 

Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w § 1, ust. 1 lit. 

d, zgłoszenie (formularz – załącznik nr 1 do regulaminu). 

3. Zgłaszający określa w zgłoszeniu m.in.: 

- nazwę eko-grupy, z zastrzeżeniem ust. 4,  

- liczbę osób (od 1 do 5), 

- propozycję preferowanego miejsca lub rejonu miasta do wykonania eko-wyzwania, 

- e-mail do kontaktu, 

- nr telefonu w celu bieżącego kontaktowania się podczas realizacji eko-wyzwania, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia eko-wyzwania. 

4. Nazwa eko-grupy nie może zawierać słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, 

wulgarne i dyskryminujących. 

5. Wskazanie w zgłoszeniu miejsca wykonania eko-wyzwania nie jest jednoznaczne z tym,  

że miejsce to będzie przypisane do grupy. Weryfikacji miejsca dokona Organizator. 

6. W przypadku gdy grupa nie wskaże propozycji miejsca wykonania eko-wyzwania, 

Organizator wskaże takie miejsce losowo. 

7. Po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator kontaktuje się ze zgłaszającym na podany adres 

mailowy lub nr telefonu w celu: 

- potwierdzenia daty wykonania eko-wyzwania, 

- ustalenia miejsca wykonania eko-wyzwania,  

- pobrania worków na odpady przez Uczestników, 

- ustalenia miejsca zgromadzenia odpadów, 

8. Organizator przekaże uczestnikom certyfikat zgłoszeniowy #ekoStargardchallenge  

w formie skanu na wskazany adres mailowy. Certyfikat opatrzony będzie unikalnym 

numerem przypisanym do grupy.  

9.  Organizator zapewnia uczestnikom: 

- worki na odpady, 



- odbiór odpadów z wyznaczonego i uzgodnionego miejsca oraz ich zagospodarowanie. 

10. Uczestnicy zbierają z wyznaczonego miejsca odpady w sposób selektywny, tj.: 

- do worka niebieskiego: odpady w postaci suchego papieru, 

- do worka żółtego – odpady w postaci tworzyw sztucznych, metalu, opakowań 

wielomateriałowych, 

- do worka zielonego – odpady w postaci szklanych opakowań, 

- do worka czarnego – odpady, których nie można wysegregować. 

11. W przypadku występowania odpadów niebezpiecznych (w tym, np. zepsute sprzęty rtv, 

agd, takie jak telewizor czy lodówka) w miejscu wyznaczonym do realizacji eko-wyzwania, 

Uczestnicy zgłaszają ten fakt do Organizatora, w celu podjęcia działań mających na celu 

usunięcie ich w bezpieczny sposób. 

12. Uczestnicy po wykonaniu zadania (najpóźniej w następnym dniu roboczym następującym 

po zakończeniu eko-wyzwania): 

a) dokonują zgłoszenia do Organizatora pod adres mailowy wskazany w § 1, ust. 1 lit. 

d, w którym potwierdzają wykonanie eko-zadania i wskazują: 

- nr certyfikatu (przypisany do grupy – patrz ust. 8) 

- występowanie na terenie eko-wyzwania odpadów niebezpiecznych (jeśli miało  

to miejsce), 

- ekologiczne hasło promujące ochronę środowiska i ekologiczny Stargard. 

b) przesyłają do Organizatora zdjęcia miejsca, w którym przeprowadzono eko-wyzwanie 

w ilości od 2 do 5 z wykonanego eko-wyzwania, które Organizator zamieszcza  

na utworzonym profilu wydarzenia ekoStargard challenge na portalu 

społecznościowym Facebook z oznaczeniem #ekoStargardchallenge; 

c) aby zachęcić do udziału innych mieszkańców, Uczestnik może na swoim profilu 

nominować innych mieszkańców do wykonania zadania, wpisując zasady eko-

wyzwania; 

13. Pod zamieszczonymi przez Organizatora zdjęciami z miejsc eko-wyzwania na stronie 

wydarzenia zbierane będą polubienia (patrz ust. 12, lit. b) w terminie do 30.09.2021 r. 

14. Punktacja końcowa przyznawana będzie na podstawie ilości polubień zdjęć (od 1 do 5 pkt) 

oraz oceny komisji (od 1 do 5 pkt od każdego członka komisji). 

a) zdjęcie z największą ilością polubień internautów otrzyma 5 punktów, post drugi  

w kolejności 3 punkty, a post trzeci w kolejności 1 punkt. 

b) pozostałe punkty od 1 do 5 przyzna każdy członek komisji oceniającej na podstawie 

subiektywnej oceny, której podlegać będzie: 

- pomysłowość Uczestników, 

- sposób promocji ekologicznego stylu życia i hasło. 

c)   Uwaga, ocenie nie podlega zebrana ilość odpadów.  

15. Najlepsze hasło (patrz. ust. 12. lit. a, tiret 3) zostanie opublikowane w kalendarzu 

ekologicznym na 2022 r. 

16. W skład komisji wchodzić będzie po 2 pracowników ze strony Organizatora i 2 dwie osoby 

ze strony Partnera (łącznie cztery osoby). 

17. Trzy eko-grupy, które otrzymają największą liczbę punktów otrzymają ekologiczne 

niespodzianki dla wszystkich uczestników zgłoszonej grupy. Do wydania ekologicznych 

niespodzianek, w przypadku gdy grupa zbierze największą liczbę punktów, o których 

mowa w ust. 14, podstawą będzie certyfikat o którym mowa w ust. 8. 

 

§ 6 

Uczestnicy i ich obowiązki. 



1. Uczestnikiem eko-wyzwania może być każdy mieszkaniec Stargardu, zakłady pracy, 

stowarzyszenia i inne grupy zrzeszające społeczność lokalną. 

2. Uczestnik decydując się na udział w eko-wyzwaniu powinien wziąć pod uwagę swój stan 

zdrowia oraz możliwości fizyczne, ponieważ udział w eko-wyzwaniu wiąże  

się z aktywnością fizyczną. 

3. Uczestnik musi dysponować odpowiednim strojem, w tym zabezpieczeniem dłoni  

w postaci rękawiczek ochronnych. 

4. Uczestnicy zabawy zobowiązani są do podporządkowania się obowiązującym w trakcie 

realizacji eko-wyzwania przepisom związanym z bezpieczeństwem sanitarnym (patrz § 3) 

oraz zachowania wszelkich środków ostrożności. 

5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń 

w trakcie realizacji eko-wyzwania. 

6. Osoby, stowarzyszenia, zakłady pracy lub inne grupy które będą chciały promować 

wydarzenie z użyciem logo ekoStargard, o którym mowa w § 1 lit. d, na swoich stronach 

internetowych, lub prowadzić inne działania przy wykorzystaniu tego logo zobowiązani są 

pisemnie wystąpić do Organizatora o wyrażenie zgody na użycie logo ekoStargard. 

 

§ 7 

Ochrona danych osobowych 

1. Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, iż Państwa dane 

zbierane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa,  

w szczególności Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (zwanym dalej 

RODO). 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Usług Komunalnych  

w Stargardzie (ZUK) przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard. 

3. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z powołanym w ZUK 

Inspektorem Ochrony Danych, dr Marleną Płonką, pod adresem e mail: iod@zuk-

stargard.pl, lub w siedzibie ZUK. 

4. Informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w Klauzui informacyjnej, która 

stanowi załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które wpłyną na adres inny  

niż wskazany w § 5 ust. 2 niniejszego regulaminu. 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin eko-wyzwania jest dostępny na stronach Organizatora: www.zuk-stargard.pl,  

a ponadto przekazano do zapoznania się wszystkim uczestnikom imprezy. 

2. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę 

Organizator. 

3. Uczestnicy dokonując zgłoszenia uczestnictwa potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym 

regulaminem. 
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Załącznik nr 1 

 

Stargard, dnia …………………………….. 
(podpis) 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  
 

#ekoStargardchallenge 
 

Wniosek należy wysłać na adres zuk@zuk-stargard.pl w tytule zgłoszenia wpisując : 

#ekoStargardchallenge 

 

Zarząd Usług Komunalnych  

w Stargardzie 

ul. Pierwszej Brygady 35 

73-110 Stargard 

 
 

1. Nazwa eko-grupy:  

 

2. Liczba uczestników: (od 1 do 5):  

 

3. Propozycja preferowanego miejsca lub rejonu miasta do wykonania eko-wyzwania: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
4. Data wykonania eko-wyzwania:  

 

5. Adres e-mail do kontaktu:  

 

6. Numer telefonu:  

 
 

1. Wyrażam ZGODĘ na otrzymywanie informacji przekazywanych drogą elektroniczną związanych z 

udziałem w eko-wyzwaniu na oddany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej. 

 

2. Wyrażam ZGODĘ na otrzymywanie informacji przekazywanych drogą elektroniczną związanych z 

udziałem w eko-wyzwaniu na oddany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu. 

 

3. Potwierdzam, że zapoznałem się z niniejszym regulaminem i przyjmuję go do stosowania 

 

4. Wyrwżam ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu w celu 

wzięcia udziału w eko-zabawie świadomy, że mogę tę zgodę odwołać w dowolnym momencie, oraz że dane 

będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w poniższej informacji  dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych (Załącznik nr 2) 
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Załącznik 2 

 

INFORMACJA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w eko-wyzwaniu pn. 

#ekoStargardchallenge 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie 

(dalej ZUK) z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Pierwszej Brygady 35; tel. 91 834 18 30,  

e-mail: zuk@zuk-strgard.pl 

2) Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u nas Inspektor Ochrony Danych  

– dr Marlena Płonka, z którą można kontaktować się pod adresem: iod@zuk-stargard.pl lub w 

siedzibie Administratora wskazanym powyżej. 

3) Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z wyrażoną zgodą na ich przetwarzanie  

w celu wzięcia udziału w eko-wyzwaniu, a podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – 

dane te są niezbędne do wzięcia udziału w eko-zabawie. 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, z którymi współpracujemy w związku  

z wykonywaniem  naszych zadań statutowych, w tym akcji promujących ochronę środowiska 

oraz podmioty upoważnione z mocy prawa. 

5) Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych otrzymania ich kopii; sprostowania danych,  

ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody  

na ich przetwarzanie – prawa te można realizować kontaktując się z ZUK 

7) Państwa dane przechowujemy w czasie realizacji eko-wyzwania, a następnie do końca roku 

kalendarzowego, w którym złożono formularz, chyba, że wcześniej odwołacie Państwo zgodę  

na przetwarzanie danych. 
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