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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI 

PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNEJ 

„EDUKUJESZ-RATUJESZ”  

 

 

 

 

 

 

§ 1. Organizator  
 

1. Organizatorem akcji jest Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814) 

z siedzibą w Zawierciu przy ul. Zaparkowej 23, zwane w dalszej części regulaminu  

Organizatorem. 

2. Informacji na temat akcji udziela koordynator akcji Dawid Wiejata pod numerem 

telefonu 881 331 776, e-mail:e-wolontariat@crl.org.pl. Informacje udzielane są również 

w biurze organizatora: ul. Zaparkowa 23 w Zawierciu, w dni robocze w godzinach 7.00-

14.00. 

 

§ 2. Ogólnopolska akcja profilaktyczno-edukacyjna "Edukujesz-Ratujesz" 

 

1. Jest inicjatywą o zasięgu ogólnopolskim, w której udział jest bezpłatny. 

2. Termin realizacji akcji: grudzień 2021 - lipiec 2022. 

 

§ 3. Cele akcji 

 

1. Promocja bezpieczeństwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2. Wsparcie procesu edukacji w takich obszarach jak m.in. bezpieczeństwo, pierwsza 

pomoc. 

3. Kreowanie i utrwalanie pożądanych wzorców zachowań w sytuacjach kryzysowych. 

4. Wsparcie działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych przez takie instytucje jak: 

Policja, Straż Pożarna czy GOPR, poprzez dostarczenie materiałów edukacyjnych do 

wykorzystania podczas prowadzonych działań. 

5. Zbiórka środków na przygotowanie materiałów edukacyjnych, które zostaną przekazane 

instytucjom zajmującym się prowadzeniem działań profilaktyczno-edukacyjnych. 

6. Promocja działań profilaktycznych. 

 

 

§ 4. Adresaci akcji 

 

1. Adresatami ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej są instytucje zajmujące się 

szeroko rozumianą profilaktyką z zakresu bezpieczeństwa m. in. Policja, Straż Pożarna, 

GOPR. 
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§ 5. Uczestnicy akcji 
 

1. Uczestnikiem akcji może zostać każda placówka edukacyjna (przedszkole, szkoła 

podstawowa, szkoła ponadpodstawowa), która wyrazi chęć uczestnictwa poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej.  
2. Osoba zgłaszająca placówkę do wzięcia udziału w akcji oświadcza, że działa w 

porozumieniu i za zgodą dyrekcji placówki. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zgłoszenia. 
4. W formularzu wskazuje się koordynatora akcji w placówce. W przypadku braku 

wskazania takiej osoby, koordynatorem akcji w placówce zostaje zgłaszający.  
5. Koordynator akcji w placówce zobowiązany jest w terminie przekazywać 

Organizatorowi wszelkie informacje, o które prosi Organizator i które wynikają z 
zapisów regulaminu. 

6. Status "uczestnika akcji" przyznaje Organizator po zapoznaniu się z informacjami 

podanymi w formularzu zgłoszeniowym i ich weryfikacji. 

7. Organizator informuje drogą elektroniczną o otrzymaniu statusu uczestnika akcji.  

8. Uczestnik akcji ma prawo do: 

a) aktywnego uczestnictwa w akcji "Edukujesz-Ratujesz"; 

b) organizowania przedsięwzięć o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym w 

trakcie trwania akcji; 

c) aktywnego kontaktu z Organizatorem w trakcie trwania akcji; 

d) korzystania z hasztaga #EdukujeszRatujesz podczas zamieszczania wpisów na 

stronach internetowych i w mediach społecznościowych; 

e) korzystania z materiałów promujących akcję przygotowanych przez 

Organizatora; 

f) korzystania z materiałów edukacyjnych otrzymanych od Organizatora; 

g) Organizator wyraża zgodę na wykorzystywanie własnego logo placówkom, które 

przystąpiły do akcji poprzez publikację zebranych materiałów podczas trwania 

akcji na własnych stronach internetowych na potrzeby promocji całej akcji.  

 

 

9. Uczestnik akcji zobowiązany jest do:  

a) informowania Organizatora o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych w 

ramach akcji "Edukujesz-Ratujesz"; 

b) realizacji przedsięwzięć zgodnych z celami akcji "Edukujesz-Ratujesz"; 

c) wypełnienia formularza podsumowującego uczestnictwo w akcji. 

 

 

§ 6. Harmonogram akcji "Edukujesz-Ratujesz" 

 

1. Termin realizacji akcji: grudzień 2021 - lipiec 2022 

2. Rejestracja do udziału w akcji:10 grudnia 2021 - 31 maja 2022. 

3. Okres realizacji przedsięwzięć w ramach akcji: 10 grudnia 2021 - 15 czerwca 2022. 

4. Podsumowanie akcji: lipiec 2022. 
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§ 7. Zasady udziału w akcji 

 

Wszystkie potrzebne dokumenty (regulamin, formularz zgłoszeniowy) do akcji "Edukujesz-

Ratujesz" dostępne są na platformie e-wolontariat.org w sekcji "Edukujesz-Ratujesz" 

 
1. Rejestracja do udziału w akcji "Edukujesz-Ratujesz" odbywa się poprzez wyrażenie 

przez placówkę szkolną woli udziału za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. 
2. Każdy uczestnik akcji  po zgłoszeniu do udziału w akcji zobowiązany jest w trakcie 

trwania akcji "Edukujesz-Ratujesz" do przeprowadzenia minimum jednego 

przedsięwzięcia o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, zgodnego z celami akcji 
"Edukujesz-Ratujesz". 

3. Brak organizacji przedsięwzięcia zgodnego z celami akcji "Edukujesz Ratujesz" jest 
równoznaczny z utratą statusu uczestnika akcji.  

4. Organizowanym przedsięwzięciom powinna towarzyszyć, prowadzona w dowolnej 

formie, zbiórka środków na wydruk książeczek edukacyjnych, które po wydrukowaniu 
zostaną przekazane takim instytucjom jak: Policja, Straż Pożarna czy GOPR. 

5. Organizator zachęca by do uczestnictwa w organizowanym przedsięwzięciu zaprosić 

przedstawicieli Policji czy Straży Pożarnej i innych instytucji zajmujących się 
profilaktyką z zakresu bezpieczeństwa.  

6. W lutym 2022 roku Organizator udostępni wszystkim uczestnikom akcji darmowe 

materiały edukacyjne, z których można skorzystać podczas organizacji przedsięwzięcia. 
7. Po  zakończeniu przedsięwzięcia uczestnik akcji zobowiązany jest wypełnić w formie 

elektronicznej formularz podsumowujący, który jest dostępny na stronie e-
wolontariat.org. 

8. Uczestnik akcji ma 14 dni kalendarzowych od zakończenia przedsięwzięcia, podczas 

którego były zbierane środki na dokonanie wpłaty na konto bankowe: ING BANK 
ŚLĄSKI 09 1050 1142 1000 0023 6264 3401. 

9. Uczestnik akcji zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: e-

wolontariat@crl.org.pl  
10. O wszelkich zmianach w harmonogramie akcji, które mogą pojawić się w trakcie 

trwania akcji, organizator będzie informował drogą elektroniczną. 
11. Organizator zaleca, by w trakcie przygotowywania i realizacji przedsięwzięcia robić 

zdjęcia, które następnie można zamieścić na stronie internetowej placówki i w mediach 

społecznościowych . 

 

 

 

§ 8. Organizacja przedsięwzięcia  
 

1. Przedsięwzięcie może zostać zorganizowane w szkole lub w innej lokalizacji.  

2. Uczestnik może zaprosić do współpracy przy organizacji wydarzenia inne placówki, 

samorządy, stowarzyszenia, fundacje. 



 Centrum Rozwoju Lokalnego 
  ul. Zaparkowa 23 

  42-400 Zawiercie 
  tel.:(32) 494 13 19 
  e-mail: crl@crl.org.pl 
  www.crl.org.pl 

C 

  
 

4 
 

3. Podczas przedsięwzięcia muszą zostać zaprezentowane cele akcji "Edukujesz-

Ratujesz", a także film promujący akcję przekazany przez Organizatora wraz z 

materiałami promującymi akcję.  

4. Przedsięwzięcie może przyjąć dowolną formę - może to być lekcja prowadzona przez 

nauczyciela, pogadanka prowadzone przez funkcjonariusza policji czy np. konkurs z 

wiedzy o bezpieczeństwie. 

5. W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć media.  

6. Dopuszcza się zorganizowanie przez uczestnika większej liczby przedsięwzięć niż 

jedno. 

7. Uczestnik akcji ponosi pełną odpowiedzialność za organizowane przedsięwzięcie i 

osoby uczestniczące w organizowanym wydarzeniu. 

 

 

§ 9. Podsumowanie akcji 
 

1. Podsumowanie akcji będzie miało miejsce w lipcu 2022 roku. 

2. Uczestnicy akcji, którzy zorganizują przedsięwzięcie o charakterze profilaktyczno-

edukacyjnym, przeprowadzą zbiórkę środków na wsparcie działań instytucji 

zajmujących się profilaktyką i wypełnią formularz podsumowujący, otrzymają 

oprawiony w ramkę certyfikat i tytuł "Bezpiecznej Szkoły". 

3. Wszystkie zebrane w ramach zbiórki środki zostaną przeznaczone na przygotowanie 

materiałów edukacyjnych, które następnie zostaną przekazane instytucjom takim jak 

Policja, Straż Pożarna czy GOPR z przeznaczeniem do wykorzystania podczas działań 

profilaktycznych.  

 

 

 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 
 

1. Przystąpienie do akcji oznacza akceptację regulaminu, oraz wyrażenie zgody uczestnika 

na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)  w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz w celach związanych z 

akcją. 

2. Placówki uczestniczące w akcji wyrażają zgodę na publikację nadesłanych materiałów 

(zdjęcia, krótki film itp.). Materiały zostaną opublikowane  m.in. na  stronach 

internetowych Organizatora,  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i harmonogramu realizacji 

akcji "Edukujesz-Ratujesz". 

 

§ 9. Polityka prywatności 

Ogólna klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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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 − informujemy, że: 

I. Administrator danych osobowych 

1. Centrum Rozwoju Lokalnego tel. 32 494 13 19, mail. crl@crl.org.pl; NIP: 6492261145, 

REGON: 241300267; KRS: 0000 332 814 

II. Cele i podstawy przetwarzania 

1. Przetwarzamy Twoje dane (osoby zgłaszającej): adres email, adres placówki, numer 

telefonu) w celu realizacji akcji ”Edukujesz-Ratujesz” na podstawie Twojego zgłoszenia 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

III Prawo do sprzeciwu 

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, 

chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności 

lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego 

prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

IV. Okres przechowywania danych 

1. Twoje dane osobowe wynikające z pracy przy akcji ”Edukujesz-Ratujesz” będą 

przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tym projektem; 

2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług 

możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu 

lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

V. Odbiorcy danych 

1. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom.  

2. Twoje dane będą opublikowane na stronach internetowych Organizatora akcji oraz na 

stronach internetowych, na których będą umieszczane informacje dot. akcji „Edukujesz-

Ratujesz" 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
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2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5. e) prawo do przenoszenia danych; 

6. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w akcji. 


