
 

REGULAMIN KONKURSU  

pod hasłem 

"BĘDZIESZ WIELKI - POSEGREGUJ PLASTIKOWE BUTELKI” 

 

 

I. Cele konkursu. 

 

• zwiększenie świadomości ekologicznej, 

• popularyzowanie działań związanych z prawidłową segregacją odpadów, 

• tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia wśród młodzieży 

  szkolnej. 

 

II. Organizator. 
 

      Organizatorem Konkursu pod hasłem „BĘDZIESZ WIELKI - POSEGREGUJ 

PLASTIKOWE BUTELKI”, zwanego dalej Konkursem jest: 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia 

ul Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia 

Tel.: 75 77 25 380 

e-mail: ochrona.srodowiska@bogatynia.pl 

 

III. Ogólne zasady i terminarz konkursu. 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich rodzajów szkół publicznych  

i przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) z terenu miasta i gminy Bogatynia i polega na 

zbieraniu tworzyw sztucznych w postaci butelek plastikowych typu PET przez całą 

społeczność szkolną  i przedszkolną.  

 

2. Konkurs będzie organizowany w czterech kategoriach: 
I - EKOPRZEDSZKOLE 

II -  EKOSZKOŁA 

III - EKOUCZNIOWIE  

IV - EKOPRZEDSZKOLAKI. 

 

3. Czas trwania konkursu: 28.10.2019 r. -  28.11.2019 r. 

 

4. Przedmiotem konkursu jest zbiórka plastikowych butelek typu PET, do których zaliczamy: 

opakowania po środkach do prania, szamponach, żelach do mycia, płynach do naczyń oraz 

plastikowe butelki po wodzie i napojach (bez nakrętek) etc.  

 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie przez placówkę oświatową do dnia 

18.10.2019r zgłoszenia wraz z podaniem informacji o liczbie dzieci uczęszczających do 

szkoły/przedszkola zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 

mailto:ochrona.srodowiska@bogatynia.pl


6. Zgłoszenie może być przekazane osobiście do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej, drogą pocztową lub emailem na adres: ochrona.srodowiska@bogatynia.pl 

 

7. Plastikowe butelki zbierane w ramach konkursu powinny być czyste, pozbawione 

zawartości  i zgniecione.  

 

8. Placówka oświatowa zapewni miejsca do czasowego magazynowania odpadów, skąd                          

po zgromadzeniu odpowiedniej partii, odpady będą odbierane przez Gminne Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Sp. z o.o. a następnie ważone.  

 

9. Organizator zapewni podstawienie na teren placówki odpowiedniego pojemnika w celu 

gromadzenia odpadów. 

 

10. Gotowość odbioru odpadów (po zapełnieniu pojemnika) należy zgłosić do Wydziału 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej tel. 75 77 25 380 - 382.  

 

11. Organizator zastrzega sobie dokonanie odbioru odpadów w przeciągu 2 dni od daty 

zgłoszenia konieczności odbioru. 

 

12. Ilość zebranych odpadów będzie ważona w dniu odbioru przez pracowników składowiska 

odpadów. Koordynator wyznaczony przez daną placówkę oświatową będzie zobowiązany do 

wzięcia udziału w ważeniu. Koordynator na bieżąco uzyska informacje dotyczące ilości 

zebranych odpadów przez daną placówkę, którą reprezentuje.  

 

13. Większą ilość zebranych butelek można bezpośrednio dostarczyć  na składowisko 

odpadów, podając nazwę szkoły/przedszkola oraz klasę/grupę na rzecz której będą 

przekazane odpady. O zaistniałym fakcie oraz ilości oddanych odpadów należy 

poinformować koordynatora wyznaczonego przez daną placówkę. 

 

14. Koordynator danej placówki winien prowadzić rejestr ilości oddanych przez placówkę 

odpadów. 

 

15. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie, powołana przez Organizatora, 

komisja konkursowa w składzie: 

Wojciech Sawicki - przewodniczący komisji 

Monika Żądeł - członek komisji 

Katarzyna Guźniczak - członek komisji. 

 

IV. Kryteria oceny. 

 

1. W wyniku konkursu zostaną wyłonione trzy placówki oświatowe w kategorii EKOSZKOŁA i 

trzy placówki oświatowe w kategorii EKOPRZEDSZKOLE, które zbiorą największą ilość 

butelek typu PET w kg w przeliczeniu na jedno dziecko/ucznia (ilość zebranych odpadów 

podzielona przez całkowitą liczbę uczniów/dzieci danej placówki oświatowej). 

 

I, II, III miejsce = 
][

][

osplacówcedanejwdzieciuczniówilosc

kgwplacówcedanejwbutelekzebranychilosc


  

 



2. Wybór zwycięskich placówek oświatowych nastąpi na podstawie protokołu przekazanego 

przez składowisko odpadów, o ilości zebranych butelek przez każdą placówkę oświatową 

biorącą udział w konkursie. 

 

3.W ramach konkursu w kategoriach EKOUCZNIOWIE, EKOPRZEDSZKOLAKI 

dyrektorzy placówek wyłonią klasę/grupę przedszkolną, która w najbardziej aktywny sposób 

uczestniczyła w konkursie i zebrała w danej placówce największą ilość plastikowych 

opakowań w przeliczaniu na ucznia danej klasy/grupy. Wyłonioną przez dyrektorów 

klasę/grupę należy zgłosić Organizatorowi zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego 

regulaminu. 

 

EKOUCZNIOWIE/EKOPRZEDSZKOLAKI  

 

                                     = 
][

][

osgrupieklasiedanejwuczniówilosc

kgwgrupieklasiedanejwbutelekzebranychilosc




 

 

4. Z wybranych przez dyrekcję klas/grup Organizator wyłoni EKOUCZNIÓW                                       

i EKOPRZEDSZKOLAKÓW, którzy zebrali na terenie miasta i gminy Bogatynia największą 

ilość odpadów. 

 

V. Nagrody. 

 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia   

9.12.2019 r.  

 

2. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu im nagrody przez 

przedstawiciela Organizatora.  

 

3. Przyznaną nagrodę finansową należy przeznaczyć wyłącznie na zakup pomocy 

dydaktycznych dla placówki. 

 

4. Faktura za zakup pomocy dydaktycznych o wartości przyznanej nagrody finansowej winna 

być wystawiona na Gminę Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, NIP GMINY BOGATYNIA: 615-

18-10-987. 

 

5. Zwycięzcy konkursu w kategorii EKOPRZEDSZKOLE i EKOSZKOŁA otrzymają 

nagrodę pieniężną w wysokości:  

 

Kategoria - EKOSZKOŁA             Kategoria - EKO PRZEDSZKOLE” 

I miejsce - 850 zł                                 I miejsce - 850 zł 

II miejsce - 600 zł                               II miejsce - 600 zł 

III miejsce - 300 zł                             III miejsce - 300 zł 

 

6. Zwycięzcy konkursu w kategorii EKOUCZNIOWIE i EKOPRZEDSZKOLAKI otrzymają 

nagrodę w postaci dofinansowania do wycieczki. Wycieczka winna być zorganizowana  przez 

zwycięską klasę/grupę do końca roku szkolno-przedszkolnego. 

 

Kategoria  - EKOUCZNIOWIE - 250 zł         

 



Kategoria  - EKOPRZEDSZKOLAKI - 250 zł 

  

7. Fakturę o wartości przyznanego dofinansowania należy wystawić na Gminę Bogatynia                

ul. Daszyńskiego 1, NIP GMINY BOGATYNIA: 615-18-10-987. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe. 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu lub zmiany jego terminów w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

 

2. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:  

Monika Żądeł - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  

                           tel. 75 77 25 380 

Katarzyna Guźniczak - Inspektor Ochrony Środowiska tel. 75 77 25 382 

 

4. Oficjalne zakończenie konkursu i wręczenie nagród laureatom w kategorii 

EKOPRZEDSZKOLE i EKOSZKOŁA odbędzie się na terenie wyłonionych placówek                  

w terminach uzgodnionych z dyrekcją.  

 

5. Nagrody w kategorii EKOUCZNIOWIE i EKOPRZEDSZKOLAKI zostaną wręczone                    

w siedzibie Organizatora w terminach uzgodnionych z dyrekcją wygranych placówek 

oświatowych.  

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych. 

 

1. Administratorem danych osobowych udzielonych w związku z organizacją                                        

i przeprowadzeniem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia z siedzibą 59-920 

Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1; umig@bogatynia.pl, tel. 75 77 25 116 lub 117.  Przedmiotowe 

dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla organizacji                       

i przeprowadzenia konkursu.  

 

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 

ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

 

3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz 

ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do 

Organizatora.  

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych 

niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzców konkursu może prowadzić do odmowy 

przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.  

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu zbiórki butelek  

 

 

……………………………….. 

   (nazwa szkoły - pieczęć) 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO KONKURSU  

 

 
 

      Niniejszym zgłaszam chęć uczestnictwa …………………………………………………..       

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa placówki oświatowej) 

 

w konkursie zbiórki plastikowych butelek organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Bogatynia. 

       

      Jako koordynatora konkursu wyznaczam: …………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………...... 
     (imię i nazwisko koordynatora , tel.) 

  

Łączna liczba uczniów biorących udział w konkursie …………………………………………. 

 

 

*Sposób zbiórki plastikowych butelek przez placówkę oświatową: 

 

  - pojemnik typu „dzwon” dostarczony przez organizatora  

          

  - w wyznaczonym przez placówkę miejscu bez pojemnika    

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………... 

                                                                                                     data i podpis dyrektora placówki oświatowej 

 

 

 

 

 

* zaznaczyć proponowany przez placówkę sposób zbiórki 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu zbiórki butelek  

 

 

……………………………….. 

   (nazwa szkoły - pieczęć) 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KLASY/GRUPY 

 
 

      Niniejszym zgłaszam klasę/grupę ………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa klasy/grupy) 

 

najbardziej aktywną w trakcie trwania konkursu zbiórki plastikowych butelek. 

       

Łączna ilość zebranych butelek przez klasę/grupę  ……………………………………………. 

 

Łączna liczba uczniów/dzieci w klasie/grupie …………………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………………... 

                                                                                                           data i podpis dyrektora placówki oświatowej 

 

 

 

 


