
 

REGULAMIN AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022” 

1. Akcja „Sprzątanie Świata 2022”, zwana dalej: „Akcją”, odbywa się dnia 19.09.2022 r. 

2. Organizatorem Akcji jest Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne 

oraz Nadleśnictwo Ełk. 

3. Akcja polega na sprzątaniu porzuconych odpadów „bytowych” na terenie miasta oraz w okolicznych 

lasach. Zebrane odpady należy pozostawić w miejscach, do których bez problemu dojedzie samochód 

odbierający odpady. O miejscu pozostawienia worków z odpadami należy powiadomić Organizatora.  

4. Uczestnikami Akcji mogą zostać: 

a) uczniowie szkół (zgłoszonych przez upoważnionych reprezentantów szkoły), którzy  pozostają pod 

opieką nauczyciela, 

b) pełnoletni mieszkańcy Ełku lub dzieci pozostające pod opieką osób pełnoletnich. 

5. Pełnoletni opiekunowie grup, o których mowa w pkt. 4, biorą odpowiedzialność za osoby małoletnie 

wchodzące w skład grup i pozostające pod ich opieką.  

6. Decyzja o postępowaniu w nagłych przypadkach należy do opiekunów poszczególnych grup. 

7. Obowiązki uczestników Akcji: 

a) bezwzględne przestrzeganie zasad BHP, 

b) bezwzględne wykonywanie poleceń opiekunów grup, 

c) informowanie Organizatorów o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w czasie trwania 

Akcji, 

d) zachowanie szczególnej ostrożności na terenach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 

szlaków komunikacyjnych, 

e) stosowanie podczas trwania Akcji rękawic ochronnych wydanych w Centrum Edukacji Ekologicznej 

w Ełku. 

 8. Uczestnicy Akcji powinni mieć wygodne ubranie, sportowe buty. 

 9. Uczestnicy biorą udział w Akcji w grupach, w których minimum jedna osoba jest pełnoletnia. 

 10. Uczestnikom Akcji nie wolno: 

a) podnosić ciężkich przedmiotów, w tym odpadów wielkogabarytowych (np. stare meble), 

b) zbierać gruzu, potłuczonego szkła, strzykawek, materiałów opatrunkowych, środków medycznych 

oraz innych materiałów niebezpiecznych, 



c) otwierać lub przenosić znalezionych beczek lub innych pojemników, gdyż mogą zawierać  substancje 

toksyczne. 

11. Wszystkie nietypowe odpady należy traktować z dużą ostrożnością i za każdym razem informować 

o nich Organizatora. 

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe 

w czasie Akcji. 

13. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest:  
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk. 
Kontakt do Administratora: Telefon: tel. +48 87 610 16 24, e-mail: biuro@cee.elk.pl, osobiście lub 
pisemnie na adres siedziby administratora 
Administrator  Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych za pośrednictwem adresu email: 
iod@rodo.elk.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
Administrator  przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji turnieju. 
Posiadacie Państwo prawo do informacji o sposobach i zasadach przetwarzania danych przed 
rozpoczęciem przetwarzania, żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, a także prawo do przenoszenia danych. 
Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana 
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

14. Uczestnictwo w Akcji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. 

15. Niniejszy Regulamin został przekazany wszystkim przedstawicielom grup 

biorących udział w Akcji, jak również został zamieszczony na stronie www.cee.elk.pl 

 


