
FORMULARZ Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO PT. „LIDER LOKALNEJ EKOLOGII” 
KATEGORIA: SZKOŁY 

 

Istnieje możliwość, iż w związku z Konkursem/Warsztatami wizerunek osób w nich uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Biorąc udział 
w Konkursie/Warsztatach uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Związek jego wizerunku, utrwalonego w ich trakcie lub w związku z 
nimi, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, jak również jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach  społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronach 
internetowych Związku oraz podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji ich celów statutowych, jak również w pochodzących od Związku  lub wykonanych na jego zlecenie 
publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Związek 
w związku z organizacją Warsztatów/Konkursu lub informacji dotyczących jego działalności lub promującej Związek i jego działania.  

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 uczestników jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa  1, 81-651 Gdynia,  
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kzg.pl,  
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną  
5) każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej 

zgody  
6) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konkursie.  

 
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  udział w konkursie jest jednoznaczny z 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych uczestnika do celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni 
publicznej i w mediach. 

Nazwa szkoły:  ….…………………………….……………………………………………………………Gmina:………………………………………… 

Szkolny koordynator projektu:……………………………………….…………………………………………………………………………………… 

Nauczyciele realizujący:………………………………………………………………………………………….……………………………………………  

Zgodnie z regulaminem projektu placówka zrealizowała następujące zadania (wykonanie zaznaczyć X): 

1. Edukacja dorosłych: 
A. Zorganizowanie Rady Pedagogicznej poświęconej tematyce projektu, wprowadzenie w nowy rok szkolny, rozdzielenie zadań 

w ramach współpracy między nauczycielami i klasami w celu realizacji projektu. 
B. Ekowywiadówka z rodzicami/opiekunami uczniów. 
C. Happening ekologiczny na terenie szkoły/ wśród okolicznych mieszkańców. 

 

2. Szkolny miesiąc ekologiczny pt. „Poziom cywilizacji poznajemy po kanalizacji”: 
A. Spotkanie na terenie placówki ze specjalistą z dziedziny dot. projektu. 
B. Szkolne przedstawienie ekologiczne/apel. 
C. Turniej Wiedzy Ekologicznej. 
D. …………………………………………………………… 

 

3. Debata szkolna pod hasłem „Świata nie zmielisz – dlaczego młynki koloidalne stanowią zagrożenie dla kanalizacji?” 
Szkolna debata rodzice/ nauczyciele/ uczniowie połączona z relacją w gazetce szkolnej/stronie internetowej/profilu FB szkoły. 

 

4. „Zielona – BIOodpadowa – szkoła”:  
A. Tematyczne zajęcia lekcyjne/warsztatowe prowadzone na terenie placówki oświatowej. 
B. Własne warsztaty terenowe (wycieczka) prowadzone poza terenem placówki. 
C. Warsztaty organizowane przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” lub inne instytucje. 
D. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. „Od dzisiaj każdy uczeń wie czego do toalety nie wrzuca się!!” – ekologiczny kodeks ucznia spisany i wywieszony na tablicy 
umieszczonej na korytarzu szkoły. 

 

6. Ekoprojektowanie pod hasłem „Toaleta to nie śmietnik – w takim razie segreguję!!” 
A. Gazetka szkolna (bieżące informacje dot. projektu), w tym ulotki i plakaty otrzymane od KZG. 
B. Nasza szkolna ulotka/plakat pt. „Czego nie wolno wrzucać do toalety?” 
C. Projekt strony internetowej/ prezentacja power point nt. projektu. 
D. Filmik/ klip/ animacja/ „fotografuję smartfonem” dot. zagadnienia projektu. 
E. …………………………………………………………………………………………… 

 

7. Laboratorium Edukacji Ekologicznej: 
Zajęcia eksperymentalne/doświadczalne/badawcze (jedno lub więcej) dot. projektu wg własnych pomysłów nauczyciela lub na 
bazie wydawnictwa Związku pt. „Laboratorium edukacji ekologicznej” (w ramach programu „Szkoła/przedszkole dla 
środowiska”)*. 

 

8. Zadania wykonywane wspólnie z KZG „Dolina Redy i Chylonki”: 
A. Konkurs plastyczny pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci”/ Konkurs fotograficzny pt. „Na leśnym szlaku”. 
B. Konkurs pt. „Mała nakrętka duży problem”. 
C. Konkurs pt. „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”. 

 

9. Podsumowanie projektu poprzez zorganizowanie apelu na terenie szkoły połączone  z wręczeniem upominków 
dla uczniów zaangażowanych w realizację projektu (materiały promocyjne otrzymane od Związku). 

 

 
 
………………………………………    ………………………………………………………………………. 
               Data zgłoszenia                    Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

mailto:iod@kzg.pl

