REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „PŁYTY CD/ DVD ZBIERASZ- NAGRODY ODBIERASZ”
Edycja I 2019

§1
Cel Konkursu
Celem konkursu jest rozpowszechnienie wśród uczniów postaw ekologicznych poprzez zachęcenie
najmłodszych do selektywnej zbiórki płyt CD/ DVD oraz plastikowych opakowań po płytach.
§2
Zasady ogólne
1.

Organizatorem konkursu jest:
„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o. o. w Jarocinie.

2.

Partnerem akcji jest ZGO- NOVA Sp. z o.o.

3.

W konkursie mogą brać udział przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja należące
do Porozumienia Międzygminnego z regionu VI WPGO, którzy zgłoszą swój udział w akcji.

4.

Placówka oświatowa potwierdza gotowość uczestnictwa w konkursie „Deklaracją udziału”,
(stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu), przesłaną drogą elektroniczną na adres, koordynatora
w danej gminie do dnia 8 lutego 2019 r.

5.

Konkurs obejmuje selektywną zbiórkę surowców wtórnych:
- płyt CD/ DVD ( mogą być porysowane, uszkodzone)
-opakowania po płytach CD/DVD (czyste, sztywne, plastikowe opakowania, bez opakowań
papierowych)
Zebrane surowce wtórne przez placówkę oświatową po odebraniu ich przez Organizatora stają się
jego własnością i nie przysługuje uczestnikom wynagrodzenie
Czas trwania konkursu: od 1 lutego 2019 r. do 30 maja 2019 r.

6.
7.

§3
Obowiązki Uczestników konkursu
1. Uczestnicy konkursu do dnia 8 lutego 2018 r. złożą u koordynatora gminnego deklarację udziału w
konkursie. Deklaracje należy przesłać mailem na adres:…………………………………………(kontakt do
koordynatora gminnego)
2. Surowce wtórne zbierane są selektywnie do worków. Worki niezbędne do magazynowania
surowców wtórych należy pobrać u koordynatora gminnego.
3. Za prawidłowe zbieranie i czasowe magazynowanie surowców wtórnych odpowiada dyrektor
określonej placówki oświatowej. Do prowadzenia ewidencji ilości zebranych odpadów
zobowiązana jest osoba wyznaczona jako opiekun konkursu w danej placówce oświatowej.

4. Placówka oświatowa po zapełnieniu worków zobowiązana jest dostarczyć zebrane surowce
wtórne do zbiorczego punktu magazynowania wyznaczonego przez Koordynatora gminnego
………………………….(koordynator wpisuje miejsce).
5. Przekazywane płyty oraz plastikowe opakowania powinny być zapakowane w oddzielne worki z
możliwością identyfikacji przekazującego Uczestnika tj. szkoły i klasy – kartka/naklejka z informacją
o szkole i klasie, niniejsze informacje w postaci raportów zostają przekazana Koordynatorowi danej
gminy.
6. Każda placówka oświatowa zobowiązana jest określić wagę zbieranych odpadów stanowiących
surowce wtórne.
7. Nieoznaczone i niezważone poszczególne frakcje zbieranych surowców wtórnych nie będą
odbierane.
8. Transport zebranych selektywnie surowców ze zbiorczych punktów magazynowych leży
po stronie Organizatora Konkursu.
9. Zakłada się odbiór zebranych surowców wtórnych przez organizatora, ze zbiorczych punktów
magazynowych. Odbiór surowców należy zgłosić z dwutygodniowym wyprzedzeniem
„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin
tel. 62 747 24 56 wew. 104
e-mail: e.dabrowicz@zgo-jarocin.pl
10. Szkoły są zobowiązane do złożenie raportu z przebiegu konkursu. Raport stanowi załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu. Raport należy złożyć do dnia 30 maja 2019.
Raport z przeprowadzonego konkursu należy przesłać do koordynatora gminnego.

§4
Obowiązki Organizatora/ Koordynatora
1. Koordynator gminny jest zobowiązany do rozesłania informacji o konkursie, wraz z regulaminem
i załącznikami do wszystkich szkół ze swojej gminie.
2. Koordynator gminny do dnia 8 lutego 2019 r. zbiera od wszystkich szkół z terenu swojej gminy,
„Deklaracji udziału” w konkursie.
3. Koordynator gminny do dnia 15 lutego 2019 r. przesyła do „ZGO sp. z o.o” listę szkół zgłoszonych
do konkursu (załącznik nr 3).
4. Koordynator gminny na podstawie złożonej deklaracji przekaże uczestnikom, niezbędne worki do
czasowego magazynowania surowców wtórnych.
5. Koordynator gminny przekaże organizatorowi zbiorcze zestawienie raportów (załącznik nr 4) do
dnia 7 czerwca 2019
6. Organizator zapewnia odbiór i transport zebranych surowców wtórnych, zgodnie z warunkami
określonymi w § 3 niniejszego regulaminu.
7. Organizator każdorazowo dokona ważenia ogólnej masy przyjmowanych poszczególnych frakcji
surowców wtórnych odebranych ze zbiorczego magazynu zlokalizowanego na terenie danej
gminy.

8.

Organizator wystawi zbiorczą Kartę Przekazania Odpadów na każdy rodzaj przekazanego surowca
przez szkoły w danej gminie.
9. Organizator zapewnia możliwość przeprowadzenia zielonych lekcji na terenie Zakładu Gospodarki
Odpadami w Jarocinie, po wcześniejszym umówieniu terminu.

§5
Zakończenie konkursu
1. Podstawą wyłonienia laureatów konkursu jest przedstawiony przez Uczestników raport
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Raport należy przekazać koordynatorowi
gminnemu.
2. Raport wraz z masą zebranych płyt CD oraz plastikowych opakowań po płytach należy przesłać w
wersji cyfrowej na elektronicznym nośniku danych lub przesłać na adres: koordynatora gminnego
(email koordynatora) z dopiskiem konkurs „Płyty CD/ DVD zbierasz- nagrody odbierasz”
3. W przypadku ujawnienia nieścisłości Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu raportu
Uczestnikowi. Uczestnik zobowiązany jest poprawić, uzupełnić raport i przekazać go najpóźniej
do 12 czerwca 2019 r. W przypadku odmowy poprawy, uzupełnienia raportu zostanie
on odrzucony.
4. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi w miesiącu czerwiec 2019 r.

§6
Kryteria przyznawania nagród
1. Nagrody będą przyznane w kategorii:
• Najlepsza klasa
2. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród i wyróżnień.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych lub wyróżnień.
4. O wyborze Najlepszej Klasy decyduje masa całkowita zebranych surowców wtórnych przypadająca
na jednego ucznia obliczona wg wzoru:
X=M:L
gdzie: X – masa surowców wtórnych (w kg) w przeliczeniu na jednego ucznia,
M – masa zebranych płyt CD/DVD oraz plastikowych opakowań po płytach,
L – liczba wszystkich uczniów w klasie.
5. Dodatkowo może być punktowany raport podsumowujący akcję w szkole z opisem podjętych
działań.
6. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Koordynator Gminny:
Dane adresowe
Organizator:
Emilia Dąbrowicz
„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie

Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin
tel.536-224-853
e-mail: e.dabrowicz@zgo-jarocin.pl
Aby być na bieżąco z informacjami o przebiegu konkursu zapraszamy do polubienia naszego profilu
na portalu społecznościowy: https://www.facebook.com/zgojarocin/

