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REGULAMIN 

KONKURSU „ZBIERAJ ZUŻYTE BATERIE – EDYCJA 2” 

 

 

WPROWADZENIE - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Konkursie „Zbieraj                   

zużyte baterie – edycja 2” dla szkół z terenu gminy Gdów – zwanym dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Gdów, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Patronat nad Konkursem objął Wójt Gminy Gdów. 

4. Patronat medialny nad konkursem obejmuje portal dla mieszkańców Gdowa i okolic                        

www.mojgdow.pl  

5. Za część merytoryczną odpowiada Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy Gdów.  

6. Celem Konkursu jest edukacja proekologiczna dzieci i młodzieży oraz zbiórka zużytych 

baterii i akumulatorów przenośnych. 

7. Do Konkursu mogą zgłosić się szkoły podstawowe, mające siedzibę na terenie Gminy 

Gdów. 

8. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych - 

zwanych dalej „Uczestnikami”. 

9. Konkurs trwa od 01.11.2019 r. do 28.02.2020 r. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. O każdorazowej 

zmianie Regulaminu, Uczestnicy będą pisemnie poinformowani. 

 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

§ 2 

1. Aby przystąpić do Konkursu, szkoła zobligowana jest do złożenia w terminie                                       

do 25.10.2019 r. w Urzędzie Gminy Gdów, Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony                     

Środowiska (pok. 10, parter) podpisanego Formularza Uczestnictwa w Konkursie.                       

Formularz dostępny jest na stronie www.gdow.pl/inne/gospodarka-odpadami/Aktual-

nosci. 

2. Szkoła zobowiązana jest wypełnić Formularz, o którym mowa w §2 ust. 1, w sposób                   
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kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Formularze niespełniające wymogów opisanych 

w niniejszym punkcie wykluczają możliwość uczestnictwa w Konkursie. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest bezpłatne, dobrowolne i w każdej chwili w czasie jego 

trwania dopuszcza się możliwość odstąpienia od udziału w nim. 

4. Zgłoszenie   udziału   w   konkursie   jest   równoznaczne   z   wyrażeniem   zgody                                        

na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w celach                                         

informacyjnych i marketingowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu                   

Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 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, s. 1) - dalej RODO. Organizator zastrzega sobie 

prawo do publikacji w mediach danych personalnych oraz wizerunku uczestników 

konkursu w celach promocyjnych i kronikarskich. Jednocześnie, uczestnik konkursu 

wyraża zgodę na publikację nazwy i adresu szkoły na stronie internetowej                                          

Organizatora i w jego materiałach promocyjnych.  

5. W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia i dostarczenia na adres Organizatora prawidłowo                        

wypełnionego Formularza, o którym mowa w §2 ust. 1-2, szkoła otrzyma pojemnik                    

do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów o pojemności 40 litrów. 

 

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW 

§ 3 

1. Uczestnicy Konkursu w terminie od 01.11.2019 r. do 28.02.2020 r., zbierają do pojemnika 

zużyte baterie i akumulatory. 

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez baterie i akumulatory należy rozumieć baterie 

i akumulatory przenośne w rozumieniu art. 6 pkt 3 Ustawy o bateriach i akumulatorach                  

z dnia 24 kwietnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 521) tj. akumulatory i baterie,             

w tym ogniwa guzikowe lub zestawy, które są szczelnie zamknięte i mogą                             

być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora                 

przemysłowego albo baterii samochodowej lub akumulatora samochodowego                                    

w szczególności: 

a. baterie jednoogniowe typu AA i AAA, 

b. baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach                                

przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, 

zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego, 

c. baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w gospodarstwach                     
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domowych do zwykłych celów, 

d. inne baterie i akumulatory, niewymienione w lit. a-c, które mogą być bez trudności 

przenoszone oraz nie są bateriami samochodowymi i akumulatorami                                        

samochodowymi oraz bateriami przemysłowymi i akumulatorami                                        

przemysłowymi. 

3. Zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć samodzielnie najpóźniej do 28.02.2020 r. 

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gdowie. Opakowanie należy 

opisać nazwą i adresem szkoły. 

 

KRYTERIA OCENY, WYNIKI KONKURSU 

§ 4 

1. Ocenie i klasyfikacji podlega waga zebranych i zgłoszonych Organizatorowi baterii                  

i akumulatorów. 

2. Komisyjne ważenie zużytych baterii i akumulatorów zebranych przez szkoły                                          

przeprowadzą pracownicy Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy Gdów.  

3. Wyniki akcji „Zbieraj zużyte baterie” zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Urzędy Gminy Gdów www.gdow.pl/inne/gospodarka-odpadami/Aktualnosci oraz  

na stronie  www.mojgdow.pl najpóźniej do 15.03.2020 r.  

4. Na podstawie wyników ważenia baterii i akumulatorów, wyłonieni zostaną zwycięzcy. 

 

 

NAGRODY 

§ 5 

1. Celem Konkursu jest zebranie jak największej masy zużytych baterii i akumulatorów. 

Przewiduje się przyznanie nagrody głównej w 3 kategoriach. 

2. Na podstawie ilości uczniów, Szkoły zostaną przyporządkowane do jednej z 3 kategorii 

konkursowych: 

I Kategoria – szkoły podstawowe do 100 uczniów: SP Jaroszówka,  SP Książnice, 

SP Wiatowice.  

II Kategoria szkoły podstawowe od 100 do 200 uczniów: SP Bilczyce,  

SP Marszowice, SP Pierzchów, SP Szczytniki, SP Winiary. 

III Kategoria szkoły podstawowe powyżej 200 uczniów: SP Gdów, SP Niegowić, 

 SP Zręczyce.  

http://www.gdow.pl/inne/gospodarka-odpadami/Aktualnosci%20oraz%20%0bna%20stronie%20%20www.mojgdow.pl%20najpóźniej%20do%2015.03.2020
http://www.gdow.pl/inne/gospodarka-odpadami/Aktualnosci%20oraz%20%0bna%20stronie%20%20www.mojgdow.pl%20najpóźniej%20do%2015.03.2020
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3. Zwycięskie szkoły zwane dalej „Laureatami” zostaną powiadomione o wygranej.  Lista 

Laureatów opublikowana zostanie na stronach www.gdow.pl/inne/gospodarka-odpa-

dami/Aktualnosci oraz na portalu www.mojgdow.pl 

4. W każdej kategorii Komisja przyzna nagrody rzeczowe. 

5. Decyzja Komisji, co do wskazania Laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna i nieodwołalna.  

6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich                              

równowartość pieniężną. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

1. Złożony Formularz Uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację warunków                      

niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje go bez zastrzeżeń.  

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gdow.pl/inne/gospo-

darka-odpadami/Aktualnosci oraz w szkołach podstawowych. 

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów praw-

nych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie akcji,  

b. odstąpienia od organizowania Konkurs bez podania przyczyny,  

c. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gdow.pl/inne/gospodarka-odpadami/Aktualnosci
http://www.gdow.pl/inne/gospodarka-odpadami/Aktualnosci
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Zgoda  

Wyrażam zgodę na udział ................................................................................................... ...........,  (nazwa i adres 

szkoły, której jestem Dyrektorem),   w  konkursie „Zbieraj zużyte baterie – edycja 2”.  Oświadczam,    

iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Ponadto, wyrażam zgodę  

na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Organizatora  konkursu  dla  celów  związanych   

z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 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,  

s. 1) - dalej RODO 

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

                          miejscowość, data                                                                                                  podpis   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Gdów, reprezentujący Gminę Gdów, (adres 

32-420 Gdów; Gdów 40 tel.12 251-41-66, e- mail: urzad@gdow.pl.). 

2. Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo  kontaktować   

we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania  danych osobowych za pośrednictwem  adresu   

e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konkursie „Zbieraj zużyte  

baterie – edycja 2.” 

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Regulamin konkursu  

pn.  „Zbieraj zużyte baterie – edycja 2.” 
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb, do których te dane zostały zebrane, 

a następnie będą przechowywane przez okres wynikający  z obowiązujących przepisów prawa,  

w tym przepisów archiwalnych, trwający co najmniej 5 lat. 

6. Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą one podlegały decyzjom, 

których wydanie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi 

art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia  

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem 
- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się  

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją 

niepodania danych jest brak możliwości udziału w niniejszym konkursie.                                                                                                   

 

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

miejscowość, data                                                                                               podpis Dyrektora Placówki   

mailto:inspektor@cbi24.pl


6 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Gdów, reprezentujący Gminę Gdów, (adres 

32-420 Gdów; Gdów 40 tel.12 251-41-66, e- mail: urzad@gdow.pl.). 

2. Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo  kontaktować   

we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania  danych osobowych za pośrednictwem  adresu   

e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konkursie „Zbieraj zużyte  

baterie – edycja 2.” 

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Regulamin konkursu  

pn.  „Zbieraj zużyte baterie – edycja 2.” 
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb, do których te dane zostały zebrane, 

a następnie będą przechowywane przez okres wynikający  z obowiązujących przepisów prawa,  

w tym przepisów archiwalnych, trwający co najmniej 5 lat. 

6. Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą one podlegały decyzjom, 

których wydanie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi 

art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia  

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem 
- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się  

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją 

niepodania danych jest brak możliwości udziału w niniejszym konkursie.     

                                                                                               

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

                    miejscowość, data                                              podpis osoby odpowiedzialnej za zbiórkę w Placówce   

 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

