
Regulamin zwiedzania 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

przez grupy zorganizowane dzieci, młodzieży szkolnej wraz z opiekunami 

 

I. Cel regulaminu 

1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad przyjmowania wycieczek zwiedzających 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Przedmiotem Regulaminu są wytyczne w zakresie: 

 zgłaszania i wydawania zgody na wstęp i zwiedzanie PSZOK, 

 sposobu organizacji wycieczek, 

 zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie PSZOK, 

 zakresu odpowiedzialności za uczestników wycieczki. 

 

 

II. Postanowienia ogólne 

1. W ramach prowadzonej przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego edukacji ekologicznej 

w zakresie gospodarki odpadami umożliwia się zwiedzanie: 

- Centralnego PSZOK, ul. Działkowa 18, 59-100 Polkowice, 

- PSZOK ul. Stolarska 6, 59-160 Radwanice, 

- PSZOK ul. Spółdzielcza 34A, 59-150 Grębocice. 

2. Zwiedzanie Punktu odbywa się wyłącznie w grupach zorganizowanych, w dniach i godzinach 

otwarcia punktu. 

3. Zgodę na zwiedzenie Punktu przez grupy zorganizowane wydaje Związek Gmin Zagłębia 

Miedziowego, po uzgodnieniu z prowadzącym PSZOK. 

4. Zgoda, o której mowa w punkcie 3 wydawana jest na podstawie wypełnionej przez opiekuna 

grupy karty zgłoszenia, której wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Do karty zgłoszenia należy dołączyć wypełnione załączniki: 

1)  podpisane przez opiekunów oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu 

(załącznik nr 2); 

2)  listę uczestników wycieczki; 

3)  zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestników wycieczki. 

6. Termin wycieczki należy ustalić na co najmniej 7 dni przed planowanym przyjazdem. 

7. Maksymalna liczba uczestników wynosi: 

1) do 35 osób w przypadku placówek przedszkolnych i szkół podstawowych. 

2) liczba opiekunów wycieczki powinna być dostosowana do liczby uczestników oraz być 

zgodna z odrębnymi przepisami prawnymi. 



8. Regulamin zwiedzania jest dostępny na stronie internetowej Związku Gmin Zagłębia 

Miedziowego – www.zgzm.pl. 

 

III. Zasady bezpieczeństwa 

1. Oprowadzającym wycieczkę jest pracownik Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. 

2. Przed wejściem na trasę zwiedzania pracownik Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 

informuje zwiedzających o zagrożeniach dla zdrowia występujących na terenie PSZOK, 

których wykaz udostępnia prowadzący Punkt. 

3. Każdy z uczestników wycieczki musi być ubrany w kamizelkę odblaskową zapewnioną przez 

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. 

4. Za bezpieczeństwo, zachowanie uczestników, przestrzeganie obowiązujących przepisów 

regulaminu wśród dzieci, młodzieży oraz uczestników powyżej 18 roku życia przebywających 

na terenie Punktu pełną odpowiedzialność ponosi opiekun grupy. 

5. Przed wejściem, uczestnicy wycieczek zostaną zapoznani z Ogólnymi Zasadami BHP i P-poż 

obowiązującymi w Punkcie, których wykaz udostępnia prowadzący Punkt, a po wejściu na 

trasę zwiedzania uczestnicy wycieczek muszą się do nich stosować. 

6. Uczestnicy wycieczek zobowiązani są przestrzegać następujących zasad: 

1) nie wolno dotykać żadnych maszyn i urządzeń; 

2) należy unikać bezpośredniego kontaktu z odpadami;  

3) nie wolno spożywać posiłków ani pić napojów podczas zwiedzania;  

4) na terenie Punktu zabrania się używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu; 

5) zabrania się zwiedzającym samowolnego oddalania się od grupy; 

6) zabrania się wynoszenia jakichkolwiek rzeczy z terenu PSZOK;  

7) zabrania się przebywania na terenie PSZOK w stanie nietrzeźwym, po spożyciu alkoholu 

lub pod wpływem środków odurzających; 

8) osoby uczulone na ukąszenia owadów, mające nadwrażliwość na nieprzyjemne zapachy, 

a także posiadające rany lub zmiany skórne, powinny poinformować o tym opiekuna grupy 

i pracownika obsługującego Punkt przed rozpoczęciem zwiedzania oraz rozważyć 

możliwość zrezygnowania z wejścia na teren Punktu; 

9) w przypadku jakichkolwiek obrażeń ciała, skaleczeń, ran, fakt ten musi być natychmiast 

zgłoszony pracownikowi Związku oraz pracownikowi obsługującemu Punkt; 

10) nie wolno wchodzić na drogi przeznaczone dla ruchu pojazdów i sprzętu. 

7. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby oprowadzającej. 

8. Opiekun grupy jest zobowiązany do przedstawienia i sprawdzenia listy obecności uczestników 

przed i po zakończeniu wycieczki. 

9. Należy poruszać się w zwartej grupie tylko po ciągach komunikacyjnych wskazanych przez 

oprowadzającego. 

http://www.zgzm.pl/


10. Każdy brak uczestnika powinien być bezwzględnie zgłoszony przez opiekuna pracownikowi 

Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. 

11. Nieprzestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu może skutkować natychmiastowym 

zakończeniem wycieczki. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

Przed zwiedzaniem Punktu, opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania z Regulaminem 

zwiedzania wszystkich uczestników wycieczki (zgodnie z załącznikiem nr 2) oraz Obowiązkiem 

Informacyjnym wynikających z 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (załącznik nr 3). 



Załącznik nr 1 

  

do Regulaminu zwiedzania 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

 

 

……………………………                                                              ......................................... 

     pieczęć placówki                                                                             miejscowość, data  

 

   

 

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego 

ul. Mała 1  

59-100 Polkowice 

 

 

Zwracamy się z prośbą o możliwość zwiedzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w ………………………….. 

 

Dane dotyczące wizyty: 

 

- data wizyty ………………………………………………………………………………………….……. 

- godzina rozpoczęcia ………………………………………………………………………….…………. 

- liczba uczestników………………………………………………………………………….…………..... 

- przedział wiekowy uczestników………………………………………………………….……………... 

- liczba opiekunów………………………………………………………………………….……………… 

 

 

                                                                              …………………………. 

                                                                                                                czytelny podpis 

 

 

Akceptacja Związku Gmin Zagłębia Miedziowego: 

 

 

………………………………………….…………….. 



Załącznik nr 2 

 

do Regulaminu zwiedzania 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:  

- zapoznałam/zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu zwiedzania Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, 

- członkowie zorganizowanej grupy zwiedzających dzieci*/młodzieży*/uczestnicy powyżej 18 roku 

życia zostali zapoznani z treścią Regulaminu zwiedzania, 

- Opiekun grupy będzie ponosił odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci*/młodzieży* 

/uczestników powyżej 18 roku życia będących członkami zorganizowanej grupy zwiedzającej 

podczas wycieczki oraz bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa ich przebywania 

na terenie Punktu. 

 

* Niepotrzebne skreślić  

 

Nazwa instytucji i adres: 

 

…………………………………………….…………………….… 

 

………………………………………………..…………………… 

 

Data wycieczki: ..................................................................... 

 

Data i czytelny podpis opiekuna grupy:  

 

…………………………………………………………………… 

 

 

Prosimy o wypełnienie wymaganych dokumentów oraz zabranie oryginału ze sobą i oddanie osobie 

oprowadzającej. Każda grupa powinna posiadać swoje wypełnione i podpisane dokumenty, o których mowa 

w Regulaminie. 

 



Załącznik nr 3 

  

do Regulaminu zwiedzania 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego z siedzibą 

w Polkowicach (59-100) przy ul. Małej 1, tel. 76 840 14 90, e-mail: biuro@zgzm.pl 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD): Tomasz Wadas, e-mail: iod@zgzm.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu potwierdzenia zapoznania się z postanowieniami 

regulaminu zwiedzania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Dotyczy wizerunku. 

 art. 6 ust.1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest odebranie oświadczenia 

będącego załącznikiem nr 2 do regulaminu zwiedzania PSZOK przez grupy zorganizowane 

dzieci, młodzieży szkolnej wraz z opiekunami. 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia 

oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów 

prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń. 

7. Posiada Pani/Pan prawo: do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze 

przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano 

inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem  Administratora. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest nim Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 913 Warszawa. 

9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (tj. państw 

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein 

i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych. 

mailto:iod@zgzm.pl


10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu.  

11. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma 

wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody 


