REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ODZYSKU
„POSZUKIWACZE ZAGINONYCH ODPADÓW”
edycja I 2018

§1
Cel Konkursu
Rozpowszechnienie wśród uczniów poszanowania zasobów przyrody, kształtowania właściwych
postaw
poprzez zachęcenie ich do odzysku surowców wtórnych (plastikowych nakrętek,
albuminowych puszek i baterii), rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży
w szkołach oraz wykazanie korzyści płynących ze zbiórki surowców wtórnych.
§2
Zasady ogólne
1.

Organizatorem konkursu jest:
Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin.

2.

Partnerem akcji jest:
„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o. o. w Jarocinie.

3.

W konkursie mogą brać udział przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy Jarocin,
którzy zgłoszą swój udział w akcji.

4.

Gotowość uczestnictwa w konkursie należy potwierdzić „Deklaracją udziału” przesłaną drogą
elektroniczną na adres: michalina.minta@jarocin.pl, agnieszka.kajdan@jarocin.pl lub pocztą na
adres: Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin.

5.

Konkurs obejmuje selektywną zbiórkę odpadów stanowiących surowców wtórnych:
 nakrętek plastikowych,
 puszek aluminiowych,
 baterii.

6.

Zebrane surowce wtórne po odebraniu ich przez Organizatora stają się jego własnością i nie
przysługuje uczestnikom wynagrodzenie (poza wskazaniem celu charytatywnego) .

7.

Czas trwania konkursu: od 15 marca 2018 r. do 30 maja 2018 r.
§3
Obowiązki Uczestników konkursu

1.

Uczestnicy konkursu zbierają surowce wtórne – plastikowe nakrętki, aluminiowe puszki
oraz zużyte baterie.

2.

Surowce zbierane są selektywnie.

3.

Za prawidłowe zbieranie i czasowe magazynowanie surowców wtórnych odpowiada dyrektor
określonej placówki oświatowej.
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4.

Surowce wtórne zbierane są selektywnie do pojemników/worków dostarczonych
przez Organizatora konkursu po zgłoszeniu gotowości do uczestnictwa w konkursie.

5.

Transport zebranych selektywnie surowców leży po stronie Organizatora konkursu.

6.

Po zapełnieniu pojemników zbiorczych na surowce wtórne placówka oświatowa zgłasza chęć
przekazania zebranych surowców.
Osoba odpowiedzialna:
Mateusz Andrzejczak
„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin
tel. 62 747 24 56 wew. 104
e-mail: andrzejczak@zgo-jarocin.pl
Zakłada się jednokrotny odbiór zebranych surowców wtórnych z każdej placówki oświatowej,
we wspólnie ustalonym terminie.

7.

Przekazywane plastikowe nakrętki, aluminiowe puszki i zużyte baterie powinny być zapakowane
w worki/pojemniki z możliwością identyfikacji przekazującego Uczestnika tj. szkoły i klasy –
kartka/naklejka z informacją o szkole i klasie.

8.

Każda placówka oświatowa oraz klasa zobowiązana jest określić wagę każdej z frakcji zbieranych
odpadów stanowiących surowce wtórne.

9.

Nieoznaczone i niezważone poszczególne frakcje zbieranych surowców wtórnych nie będą
odbierane.

10.

Razem ze zważonymi plastikowymi nakrętkami, aluminiowymi puszkami i zużytymi bateriami
Uczestnicy przekazują szczegółową listę klas, które przekazały selektywnie zebrane surowce
wtórne wraz z podaniem masy surowców wtórnych w kilogramach przekazanych przez każdą
klasę i szkołę.
§4
Obowiązki Organizatora

1.

Organizator na podstawie złożonej „Deklaracji udziału” dostarczy
pojemniki/opakowania do czasowego magazynowania surowców wtórnych.

2.

Organizator zapewnia odbiór i transport zebranych surowców wtórnych, zgodnie z warunkami
określonymi w § 3 niniejszego regulaminu.

3.

Organizator każdorazowo dokona ważenia ogólnej masy przyjmowanych poszczególnych frakcji
surowców wtórnych.

4.

Organizator każdorazowo przy przekazywaniu surowców wtórnych wystawi potwierdzenie –
Kartę Przekazania Odpadu.
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niezbędne

§5
Zakończenie konkursu
1.

Podstawą wyłonienia laureatów konkursu jest przedstawiony przez Uczestników raport
zawierający:

kopię Kart Przekazania Odpadu,

szczegółową listę wszystkich klas biorących udział w akcji z podaniem masy określonej frakcji
surowców wtórnych (w kg) przekazanych przez każdą klasę,

liczbę uczniów w klasach,

liczbę uczniów szkołach,

opis podjętych działań na rzecz ochrony środowiska.

2.

Raport należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Jarocinie do dnia:
30 maja 2018 r.
oraz dodatkowo przedstawić wykaz klas wraz z masą zebranych przez nie plastikowych nakrętek,
aluminiowych puszek i zużytych baterii w wersji cyfrowej na elektronicznym nośniku danych
lub przesłać na adres: michalina.minta@jarocin.pl lub agnieszka.kajdan@jarocin.pl z dopiskiem
konkurs „Poszukiwacze zaginionych odpadów”.

3.

W przypadku ujawnienia nieścisłości Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu raportu
Uczestnikowi. Uczestnik zobowiązany jest poprawić, uzupełnić raport i przekazać go najpóźniej
do 7 czerwca 2018 r. W przypadku odmowy poprawy, uzupełnienia raportu zostanie
on odrzucony.

4.

Po zakończeniu konkursu Organizator przekaże na dowolny, wskazany w raporcie przez danego
Uczestnika cel charytatywny, wynagrodzenie za przyjęte plastikowe nakrętki oraz puszki
aluminiowe wg zasady:
1 kg nakrętek plastikowych = 1 zł
1 kg puszek aluminiowych = 1 zł

5.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi w miesiącu czerwcu 2018 r.
§6
Kryteria przyznawania nagród

1.

Nagrody będą przyznane w dwóch kategoriach:

najlepsza klasa,

najlepsza szkoła.

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/szkoły 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 plastikowych nakrętek przez klasę/szkołę,
L – liczba wszystkich uczniów w klasie/szkole.
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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:
Agnieszka Kajdan
Urząd Miejski w Jarocinie
Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
tel. 62 749 95 60
e-mail: agnieszka.kajdan@jarocin.pl
Michalina Gruszczyńska-Minta
Urząd Miejski w Jarocinie
Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
tel. 62 749 95 57
e-mail: michalina.minta@jarocin.pl

Organizator:

Partner:

Jarocin, dnia ……………………………. 2018 r.
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