Regulamin konkursu zbiórki makulatury
„MAKULATURĘ ZBIERAMY O ŚRODOWISKO DBAMY”
ZAŁOŻENIA OGÓLNE

I.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie.
2. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Rybnika.
3. Czas trwania konkursu: od 1 września 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.
4. Uczestnikami konkursu mogą być: przedszkola, szkoły podstawowe oraz
zespoły szkolno-przedszkolne z terenu Miasta Rybnika.
5. Konkurs polega na zbiórce jak największej ilości makulatury w ww.
placówkach. Zbieramy: papier, tekturę, czasopisma, gazety, książki.
6. Konkurs zostanie rozpowszechniony poprzez zaproszenie przekazane
do przedmiotowych placówek oświatowych oraz informację umieszczoną na
stronie www.rybnik.eu.
7. Celem konkursu jest realizacja ustawowego obowiązku Gminy, polegającego
na prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami w szczególności w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
II.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie wezmą udział przedszkola, szkoły podstawowe, zespoły
szkolno-przedszkolne z terenu Miasta Rybnika, które prześlą zgłoszenie (nie
później niż do 30 września 2018 r.), stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu. Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście, przesłać pocztą
(decyduje data stempla pocztowego) bądź faxem na adres:
Urząd Miasta Rybnika
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. B. Chrobrego 2
44-200 Rybnik
fax 32 42 24 124
z dopiskiem „Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy”.
2. W przypadku zespołów szkolno-przedszkolnych zgłoszenia przyjmowane
będą również od poszczególnych jednostek składowych wchodzących w skład
zespołu.
3. Placówki oświatowe, które zgłoszą udział w konkursie, zobowiązane są do:
- poinformowania wszystkich uczniów o trwającej zbiórce makulatury,
- wskazania opiekuna konkursu, który będzie odpowiedzialny za zbiórkę
makulatury w placówce oraz kontakt z Organizatorem.

4. Organizator, zobowiązuje się do:
- prowadzenia rankingu międzyszkolnej rywalizacji na stronie www.rybnik.eu,
- odbioru zebranej makulatury.
5. Makulatura będzie odbierana bezpośrednio przez Organizatora konkursu,
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Termin odbioru makulatury (datę
i godzinę) ustala Organizator, w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania
zgłoszenia od Uczestnika. Makulatura będzie odbierana nie częściej niż raz
w miesiącu. W przypadku zebrania dużej ilości makulatury i problemów z jej
przechowywaniem w placówce, istnieje możliwość wcześniejszego odbioru, po
uzgodnieniu terminu i warunków transportu z Organizatorem. Placówki
oświatowe zobowiązane są do organizacji załadunku makulatury.
6. Konieczność odbioru makulatury należy zgłaszać w Wydziale Gospodarki
Komunalnej w okresie trwania konkursu.
Osoby do kontaktu:
p. Barbara Wasiniewska- 324392046
p. Katarzyna Lendzioszek - 324392047.
Organizator konkursu dopuszcza możliwość odbioru makulatury, zgłoszonej
w ostatnim tygodniu trwania konkursu, w maju 2019 r.
7. W dniu odbioru makulatury, pracownik placówki oświatowej odpowiedzialny
za organizację zbiórki przekaże osobie odbierającej odpady wypełniony
Wniosek, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. Zebrana makulatura zostanie przewieziona do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kolberga 67 w Rybniku. Pracownik
PSZOK po zważeniu surowca uzupełni wniosek/potwierdzenie (załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu), którego kopia zostanie przesłana Uczestnikowi
konkursu na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
III.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze placówki z Rybnika, które dostarczą
największą ilość (wagę) makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia
szkoły/jednostki składowej. Do przeliczenia wykorzystane zostaną dane
z formularza zgłoszeniowego Uczestnika.
2. Nagrodami w konkursie są:
I Miejsce: 2000 zł.
II Miejsce: 1500 zł.
III Miejsce: 1000 zł.
IV Miejsce: 500 zł.
V miejsce: 300 zł.
3. Wręczenie dyplomów dla Zwycięzców nastąpi na Festiwalu Ekologicznym
organizowanym przez Urząd Miasta Rybnika, natomiast środki finansowe
zostaną przekazane na rachunki bankowe (nie później niż 30 czerwca 2019r.).

Wygraną Uczestnik przeznaczy na zakup pomocy dydaktycznych lub sprzętu
sportowego.
IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy biorący udział w konkursie poprzez zgłoszenie do konkursu akceptuje
warunki niniejszego Regulaminu.
2. Sytuacje nie przewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator
konkursu.

Załącznik nr1
do Regulaminu konkursu
„Makulaturę zbieramy
o środowisko dbamy”.

ZGŁOSZENIE
………………………………..
(pieczęć placówki oświatowej)

Zgłaszamy swój udział w konkursie pn. „Makulaturę zbieramy o środowisko
dbamy”, trwającym od 1 września 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.
Liczba uczniów ………………..
Opiekunem konkursu z ramienia naszej placówki jest:

………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy, adres e-mail)

Podpis Dyrektora Placówki

Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu
„Makulaturę zbieramy
o środowisko dbamy”.

Rybnik, dnia ………………………
WNIOSEK O PRZYJĘCIE ODPADÓW
W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
Dane uczestnika konkursu:
Nazwa placówki oświatowej (pełna nazwa placówki oświatowej, pieczęć) :
…………………….…………………………………………………………………….
……….…………………………...………………………………..NIP:………………………………
Adres siedziby : ul…… …………………………………………. nr domu ………… ………
miejscowość: …………………………… kod pocztowy: …………………………………
Dostarczone odpady:
□

makulatura

Masa odebranych odpadów ………………………………………………………………………

Adnotacje PSZOK:
Data i podpis pracownika PSZOK
…………………………………………………………………………………

