
 

Regulamin Rekrutacji  do Powiatowej Rady Ekologicznej 

 

 

1. Młodzieżowa Rada Ekologiczna składa się z 15 członków, wybranych spośród kandydatur 

nadesłanych podczas ogłoszonego naboru. 

2. Organizatorem Naboru Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica, Wieldządz 38 a, 87-214 Płużnica, 

NIP 878 177 64 25 

3. Młodzieżowa Rada Ekologiczna powołana została w ramach projektu “EkoPoglądy wspierają 

samorządy” realizowanego przez Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica współfinansowanego 

ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 - Narodowy 

Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Naboru, które uczestnik Naboru (dalej 

„Uczestnik”), akceptuje w chwili przystąpienia oraz zasady funkcjonowania rady 

5. Nabór zostanie przeprowadzony w okresie od 1 października 2022 do 20 października 2022r. 

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Naboru, tj. udzielaniem informacji na temat Naboru, 

oceną Uczestników oraz ich wyborem sprawują pracownicy Stowarzyszenia Młodych Gminy 

Płużnica 

7. Uczestnikiem może być osoba, która w dniu ogłoszenia Naboru ma ukończone 11 lat, a nie ma 

ukończonych 19 lat i która zaakceptowała Regulamin. 

8. Zgłoszenie do Naboru odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia 

znajdującego się na stronie internetowej www.smgp.org.pl 

9. Przyjmowanie zgłoszeń w Naborze będzie trwało od dnia ogłoszenia, od 1 października do 20 

października 2022 roku. 

10. Zgłoszenie podlega weryfikacji w oparciu o kryteria: formalne i merytoryczne. 

KRYTERIA FORMALNE 

Czy kandydat złożył formularz rekrutacyjny w określonym terminie - TAK/NIE 

Czy kandydat mieszka na terenie powiatu wąbrzeskiego - TAK/NIE 

Czy kandydat zaakceptował regulamin rekrutacji - TAK/NIE 

Wszystkie kryteria muszą być na TAK, aby kandydatura została rozpatrzona merytorycznie. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Ocena wypowiedzi w formularzu rekrutacyjnym 

Przygotowanie odpowiedzi  na pytanie „Jaką akcję ekologiczną może zorganizować młodzież w 

naszym powiecie?”. Tekst napisz na maksymalnie 4000 znaków. 

Oceniać będziemy kreatywność przygotowanego uzasadnienia oraz prezentacji Twojej osoby na 

formularzu, jak również współpracę, komunikatywność i zaangażowanie, w akcje środowiskowe. 



11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Naboru, 

z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Naboru. 

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów 

modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również do odwołania Naboru. Informacja o zmianach 

Regulaminu lub odwołaniu Naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora 

oraz profilach społecznościowych Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

2. Organizator będzie zbierał następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

b) miejsce zamieszkania, 

c) numer telefonu, 

d) adres e-mailowy. 

3. Utrwalanie wizerunku Uczestnika (w formie zdjęć, filmów) wymaga jego zgody, a w przypadku 

Uczestnika niepełnoletniego również zgody jego rodzica/opiekuna prawnego. 

4. Administratorem danych osobowych oraz utrwalonego wizerunku, zbieranych w ramach Naboru 

jest Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica, Wieldządz 38, 87-214 Płużnica 

5. Osoby, których dane dotyczą i których wizerunek został utrwalony, w przypadku Uczestników 

niepełnoletnich ich rodzice/opiekunowie prawni, mogą kontaktować się ze Stowarzyszeniem 

Młodych Gminy Płużnica we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ich danych 

osobowych. W celu skontaktowania się można wysłać 

e-mail na adres: biuro@smgp.org.pl lub pismo na adres: Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica, 

Wieldządz 38a , 87-214 Płużnica 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia 

Naboru i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w 



szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku 

z art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. 

7. Każdy z Uczestników posiada prawo do: 

a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych i uzyskania kopii danych, 

b. sprostowania danych osobowych, 

c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

8. Każdy z Uczestników posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik 

odmówi podania danych dla potrzeb realizacji Naboru, Zgłoszenie nie bierze udziału w Naborze i 

podlega zniszczeniu. 

10. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w 

mediach), o wynikach Naboru. 

11. Dane Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą udostępniane podmiotom 

zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.. 

12. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny 

do przeprowadzenia Naboru Uczestników oraz Sprawozdawczości projektu EkoPoglady Wspierają 

Samorządy. 

 

 

 

 

 

 

 

 


