Regulamin Lekcji Edukacyjnych PUHP LECH Spółka z o.o.

REGULAMIN lekcji edukacyjnych dotyczących Nowego Systemu Segregacji Odpadów
Komunalnych, obowiązującego w Białymstoku,
prowadzonych w okresie od dnia 08 listopada 2018 r. do dnia 14 czerwca 2019 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w lekcjach edukacyjnych
dotyczących Nowego Systemu Segregacji Odpadów Komunalnych obowiązującego
w Białymstoku, dla jednostek oświatowych z terenu miasta Białystok.

 Organizatorem lekcji jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „LECH”
spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kombatantów 4 , 15-021 Białystok, które
w imieniu Miasta Białystok zarządza kompleksowym systemem gospodarki odpadami
komunalnymi, zwane dalej „Organizatorem”.

 Celem lekcji jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych,
prowadzonych przez Miasto Białystok i organy inne niż Miasto Białystok działających na
terenie miasta.

 Do udziału w lekcjach mogą zgłaszać się przedszkola (sześciolatki), szkoły podstawowe,
gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe (np. licea, technika, szkoły zawodowe), których
placówki mają siedzibę na terenie Miasta Białegostoku. Dopuszcza się udział innych placówek
oświatowo-wychowawczych (świetlice, kluby, itp.)z terenu Miasta Białystok.

 Lekcje edukacyjne skierowane są do: uczniów przedszkoli, szkół i innych placówek oraz
rodziców dzieci i ich opiekunów i pracowników przedszkoli, szkół, zwanych dalej
„Uczestnikami”

 Regulamin obowiązuje od 31 października 2018 r. do 14 czerwca 2019 r. Lekcje będą
odbywały się w terminie 08 listopada 2018 – 14 czerwca 2019.

 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. O każdorazowej
zmianie Regulaminu Uczestnicy będą informowani poprzez opublikowanie nowej treści
Regulaminu na stronie internetowej Organizatora www.odpady.bialystok.pl

ZGŁOSZENIA NA LEKCJE
§2
1. Warunkiem zgłoszenia placówki na lekcje edukacyjne jest wypełnienie Formularza Uczestnictwa
i podpisanie go przez osobę odpowiedzialną (nauczyciela lub wychowawcę) oraz Dyrektora
placówki, a następnie dostarczenie pocztą elektroniczną (skan w formacie PDF) do
Organizatora na e-mail: i.burzynska@lech.net.pl. Wzór Formularza, stanowiący załącznik nr 1
do Regulaminu, jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.odpady.bialystok.pl
w zakładce /edukacja-ekologiczna/lekcje-o-segregacji-odpadów.
2. Przedszkola, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (np. świetlice terapeutyczne, domy
kultury) mogą zgłaszać się na lekcje jako całe placówki lub poszczególne grupy/klasy.
3. Formularz należy wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą.
4. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
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5. Zgłoszenie się na lekcje jest bezpłatne i dobrowolne.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w lekcjach, jednostka jest zobowiązana przesłać informację
o rezygnacji na adres mailowy Organizatora najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych przed
ustalonym terminem lekcji.
7. Jednostka, która z przyczyn własnych zrezygnuje z lekcji, nie może domagać się
przeprowadzenia lekcji w innym terminie, a jedynie zapisać się u Organizatora na listę
rezerwową.
8. Zgłaszając się na lekcje, jednostka wyraża zgodę na przebywanie Organizatora i jego
przedstawicieli w szkole lub przedszkolu w celu przeprowadzenia lekcji, a także na publikację
danych szkoły lub przedszkola oraz zdjęć (bez wizerunku osób, który pozwalałby na
identyfikację osoby) na stronie internetowej Organizatora www.odpady.bialystok.pl i w jego
materiałach promocyjnych.
9. Dyrektor placówki zgłaszającej się na lekcje oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości poprzez podpisanie dokumentu
zgłoszenia na lekcje. Wraz z formularzem zgłoszeniowym przekazywane Organizatorowi jest
również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznaniu
się z klauzulą informacyjną.
10. O udziale w lekcjach decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń do Organizatora.

EDUKACJA EKOLOGICZNA
§3
1.

2.

3.
4.
5.

W ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia i dostarczenia do Organizatora prawidłowo
wypełnionego Formularza Uczestnictwa Jednostka otrzyma propozycję terminu
przeprowadzenia lekcji.
Jednostka oświatowa może skorzystać z lekcji jeden raz (w jednym dniu roboczym) w czasie
trwania roku szkolnego 2018/2019 (za wyjątkiem dni wolnych od pracy, dni świątecznych
i ferii).
Lekcja będzie przeprowadzona w trzech wskazanych przez Jednostkę klasach / grupach.
Lekcje przeprowadzane są przez Organizatora bezpośrednio po sobie (bez okienek pomiędzy
lekcjami), w godzinach 08.55-13.00.
Lekcje będą przeprowadzane w terminie 6.11.18-14.06.2019, w czwartki i piątki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§4
1. Lekcje będą przeprowadzane w terminie 08.11.18-14.06.2019, w czwartki i piątki.
2. Ewentualne uwagi i pytania należy kierować do Organizatora na adres mailowy:
redakcja@lech.net.pl
3. Koordynatorem ze strony PUHP „LECH” sp. z o.o. jest Anna Futryn, tel. 732 799 333,
85 678 49 21, e-mail: a.futryn@lech.net.pl
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
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