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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJI EKOLOGICZNEJ 

na temat segregacji odpadów pt. "Drużyna SIR PET-ERA", 

realizowanej w ramach projektu RE_KOLOGIA  

 

aktualizacja z dnia 18 października 2021 r. 

 

 

I. Postanowienia Ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przystąpienia i uczestnictwa w Ogólnopolskim Programie 

Edukacji Ekologicznej „Drużyna SIR PET-ERA" („Program”) realizowanego w ramach projektu 

społeczno-edukacyjnego „Re_kologia” („Projekt”), skupiającego się na tematyce prawidłowej 

segregacji odpadów opakowaniowych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów z tworzyw 

sztucznych. 

2. Inicjatorami Projektu i Programu są: PepsiCo Polska oraz Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań 

SA., zwanymi osobno i łącznie „Inicjatorami”. 

3. Organizatorem Programu jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000075682, NIP 5252192088, REGON 0166489 - zwana dalej „Organizatorem”. 

4. Wykonawcą Programu jest Adliner Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000043544, NIP 951 19 34 659, 

o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 PLN w pełni wpłaconym, zwana „Wykonawcą”, 

działająca na zlecenie Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA z siedzibą w Warszawie, przy 

ulicy Mangalia 4. Wykonawca będzie koordynował Program, w szczególności będzie nadawał do 

Uczestników przesyłki oraz komunikował się z Uczestnikami, w tym rozpatrywał reklamacje w 

imieniu Organizatora. 

5. Celem Programu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i ich rodziców w zakresie 

podstawowych zasad segregacji odpadów opakowaniowych, a w szczególności butelek PET,  

a także ich recyklingu. 

6. Program organizowany jest przy wykorzystaniu strony internetowej www.druzynasirpetera.pl, która 

prowadzona jest przez Organizatora (zwany dalej: „Stroną Programu”). Dostęp do Strony Programu, 

w tym materiałów, narzędzi i treści tam zamieszczanych przez Organizatora Programu - jest możliwy 

dla zgłoszonych, zgodnie z niniejszym Regulaminem uczestników Programu.   

7. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.  

8. Program organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

9. Program skierowany jest do szkół podstawowych klasy 1-8 funkcjonujących w oparciu o ustawę  

z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (zwanych dalej: „Szkołami”), które spełnią warunki 

uczestnictwa w Programie zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

10. Program trwa od dnia 15 listopada 2021 r. do 17 czerwca 2022 r. do dnia wydania nagród w  

konkursie, o którym mowa w ust. 12 poniżej.  
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11. Do Programu można zgłaszać się w terminie, o którym mowa w Punkcie III ust. 1 niniejszego 

Regulaminu. Ponadto reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane zgodnie z Punktem VI 

niniejszego Regulaminu. 

12. W ramach Programu zostanie przeprowadzony zostanie również konkurs edukacyjny na zasadach 

określonych w oddzielnym regulaminie takiego konkursu, który zostanie zamieszczony z 

odpowiednim wyprzedzeniem na Stronie Programu www.druzynasirpetera.pl w zakładce Konkurs. 

Organizator planuje przeprowadzenie konkursu w maju 2022 roku – jednak ostateczne decyzje w 

tym zakresie zostaną zakomunikowane na Stronie Programu. 

13. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na Stronie Programu www.druzynasirpetera.pl/ 

oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania Programu. 

14. Szkoła zainteresowana przystąpieniem do Programu – w momencie dokonywania zgłoszenia 

proszona jest o zapoznanie się z treścią niniejszego REGULAMINU i zaakceptowanie jego 

warunków. 

 

II. Uczestnicy Programu  

1. W Programie mogą uczestniczyć Szkoły znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które 

dokonają zgłoszenia do Programu zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu (zwane dalej: 

„Uczestnikami”). 

 

III. Warunki przeprowadzenia Programu   

 

1. Szkoła może dokonać zgłoszenia do Programu w terminie: 20 września – 8 listopada 2021 r. 

2. Zgłoszenie do Programu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego znajdującego się pod domeną www.druzynasirpetera.pl w podanym w ustępie 1 

terminie nadsyłania zgłoszeń i zostanie zakwalifikowane do Programu przez Organizatora,  

co zostanie potwierdzone obecnością na liście Szkół uczestniczących w Programie (zwane dalej: 

„Zgłoszeniem”). 

3. Zgłoszenia Szkoły dokonuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona działająca  

na mocy stosownego pełnomocnictwa udzielonego zgodnie ze sposobem reprezentacji Szkoły. 

4. W roku szkolnym 2021/2022 dla 1000 (słownie: tysiąca) Szkół, które jako pierwsze dokonają 

prawidłowego Zgłoszenia do Programu (decyduje data otrzymania Zgłoszenia) Organizator 

przewidział bezpłatne i bezzwrotne pakiety materiałów edukacyjnych, gdzie każdy taki 

pakiet zawiera co najmniej: 

i. list/przewodnik dla nauczyciela 

ii. scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas I-III 

iii. scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VIII 

iv. bloczek z kartami wyzwań i dyplomem 

v. plansza edukacyjna „System segregacji odpadów” 

vi. plansza edukacyjna „Cykl życia butelki” 

vii. plansza edukacyjna „Drugie życie butelki PET” 

viii. plakat wyzwań z naklejkami 

ix. elementy do budowy stacji edukacyjnych 
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5. Lista Uczestników, którzy otrzymają bezpłatne pakiety, o których mowa w ust. 5 powyżej  

– zostanie publikowana do dnia 20 października 2021r. 

6. Wszystkie pakiety, o których mowa w ust. 5 powyżej zostaną wysłane pocztą lub kurierem na 

adres podany w przez Uczestnika w Zgłoszeniu do dnia 15 listopada 2021 r. Pakiety niewydane 

przez Organizatora pozostają w jego dyspozycji.  

7. Uczestnicy, którzy dokonają Zgłoszenia począwszy od 1001 pozycji korzystają z materiałów, 

narzędzi i treści na Stronie Programu zamieszczanych przez Organizatora Programu.  

8. Wszyscy Uczestnicy Programu w ramach Programu organizują dla klas 1-8 zajęcia 

pozalekcyjne prowadzone w danej Szkole, świetlicy lub w formie zdalnego nauczania;  

w łącznym wymiarze 5 godzin lekcyjnych realizowanych w terminie od 8 listopada 2021 r. do 

29 kwietnia 2022 r., zajęcia mogą być prowadzone w oparciu o przekazane lub udostępnione 

przez Organizatora materiały edukacyjne. 

9. Szkoła zobowiązuje się do wypełnienia ankiety dotyczącej realizacji Programu w Szkole, która 
zostanie przesłana przez Organizatora i/lub Wykonawcę na podany w Zgłoszeniu adres e-mail  
i odesłania jej do 10 czerwca 2021 r. na adres e-mail Programu: kontakt@druzynasirpetera.pl.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do informowania o przystąpieniu Szkoły do Programu na  

Stronie internetowej Projektu Re_kologia (www.rekologia.pl). 

 

IV.  Dane osobowe 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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 Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „Rozporządzeniem”), informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych”  

lub „Administrator”) jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie 

(02-758), przy ul. Mangalia 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000075682, REGON: 016648941, NIP: 5252192088, kapitał 

zakładowy Spółki: 2 500 000 zł, w całości opłacony. Z Administratorem Danych Osobowych można 

skontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe@rekopol.pl, telefonicznie na numer:  

+48 22 436 78 30-33; bądź pisemnie na wskazany adres siedziby Administratora Danych 

Osobowych. 

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się w następujących celach: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - tj. na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody 

na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia kampanii 

edukacyjnej pn. „Drużyna SIR PET-ERA”; 

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze (np.: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie 

środowiska); 

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, jakim jest zapewnienie kontaktu z osobami kontaktowymi, marketing/ 

/informacja handlowa, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, archiwizacja 

danych. 
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3. dane osobowe Uczestnika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom 

odbiorców: 

a) podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów 

prawa; 

b) podmiotom wspierającym Administratora w organizacji i przeprowadzeniu kampanii 

edukacyjnej, dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne 

oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności 

firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług IT); 

c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu 

roszczeń; 

d) innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi lub podmiotom, którym 

Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy. 

4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. państw spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5. Dane osobowe Uczestnika przechowywane są przez okres wymagany dla realizacji powyższych 

celów, a także, gdy: 

a) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych – przez okres organizacji i przeprowadzenia akcji edukacyjnej „Drużyna SIR PET-

ERA”, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych 

roszczeń związanych z organizacją i rozliczeniem akcji edukacyjnej bądź do momentu 

wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

b) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego - przez okres 

niezbędny do jego wypełnienia; 

c) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - 

do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, lub w przypadku ustalenia, 

obrony i dochodzenia roszczeń przez okres niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia 

ewentualnych roszczeń. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu 

do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. W zakresie,  

w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, której dane dotyczą ma  prawo jej 

wycofania - zgodę można odwołać w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały 

komunikacji wskazane w pkt 1 powyżej. 

7. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 

przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego z 

powyższych celów, a w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa podanie danych osobowych jest obowiązkowe. 
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9.  Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

V. Wymagania techniczne i zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu  

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do niewykorzystania jakichkolwiek treści i materiałów 

zamieszczonych na Stronie Programu do celów niezgodnych z prawem, z normami 

obyczajowym i etycznymi. 

2. Zabronione jest przesyłanie jakichkolwiek treści czy materiałów, w tym jakichkolwiek zdjęć, 

które zawierają wulgaryzmy, słowa powszechnie uważane za obraźliwe, inne opisy 

powszechnie uważane za obraźliwe lub które mogą być uznane za naruszające prawo lub 

dobre obyczaje, bądź dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, w szczególności treści 

wulgarne, propagujące przemoc czy dyskryminację. 

3. Uczestnik musi spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne, aby móc współpracować 

z systemem informatycznym wykorzystywanym przez Organizatora oraz do prawidłowego 

udziału w Programie, w tym korzystania ze Strony Programu:  

i. mieć do dyspozycji komputer lub inne kompatybilne urządzenie; 

ii. mieć dostęp do Internetu; 

iii. posiadać odpowiednią prędkość łącza;  

iv. mieć dostęp do stron www (przeglądarki www muszą być odpowiednio 

skonfigurowane). 

4. Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych określonych w ust. 3 powyżej 

(w szczególności nieprawidłowa konfiguracja komputera lub oprogramowania) może 

prowadzić do niemożności udziału w Programie.  

5. Korzystanie przez Uczestnika ze Strony Programu zgodnie z Regulaminem nie wiąże się ze 

szczególnym zagrożeniem wynikającym z korzystania z usług świadczonych drogą 

elektroniczną, poza tym, że usługi te są powszechnie dostępne w publicznej sieci 

teleinformatycznej.  

 

VI. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej udziału w Programie, 

począwszy od dnia 20 września 2021r. do 14 dni liczonych od dnia wydania nagród w  

konkursie, o którym mowa w Punkcie I  ust. 12 niniejszego Regulaminu (decyduje data stempla 

pocztowego).  

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Wykonawcy. 

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamacji, adres e-mail lub 

numer telefonu (w zależności od tego co zostało podane podczas rejestracji) dokładny adres 

i nazwę Uczestnika, przyczynę reklamacji, treść żądania w ramach reklamacji wraz z jej 

uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika. 

4. Organizator poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację na piśmie, na adres wskazany 

w treści reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji o sposobie 
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jej załatwienia.  

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 

dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie. 

 

VII. Postanowienia końcowe  

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie Programu 

(www.druzynasirpetera.pl), tj. 20 września 2021 r. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.  

3. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, Uczestnik może komunikować się 

z Organizatorem drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: kontakt@druzynasirpetera.pl, lub 

telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: +48 22 885 60 98 . 
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