
 
 

Regulamin konkursu  

„Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe. 

Zbieramy – nie wyrzucamy” 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu „Zbieramy makulaturę,  zużyte 

baterie i telefony komórkowe. Zbieramy – nie wyrzucamy”. 

2. Przedmiotem konkursu jest zbiórka: 

1) makulatury, 

2) zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych czyli używanych  

w gospodarstwach domowych do zwykłych celów, w telefonach przenośnych, 

komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach, 

latarkach i sprzęcie gospodarstwa domowego, 

3) zużytych telefonów komórkowych. 

3. Konkurs został ustanowiony przez Związek Gmin Krajny w Złotowie, który jest jednocześnie 

jego organizatorem. 

4. Konkurs jest dofinansowany ze środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

5. Konkurs skierowany jest do: 

1) przedszkoli z terenu gmin należących do Związku Gmin Krajny w Złotowie, 

2) szkół podstawowych, szkół podstawowych wraz z klasami gimnazjalnymi oraz szkół 

podstawowych z oddziałami przedszkolnymi z terenu gmin należących do Związku 

Gmin Krajny w Złotowie, 

3) szkół ponadgimnazjalnych z terenu gmin należących do Związku Gmin Krajny  

w Złotowie, 

co stanowi trzy kategorie uczestników. 

§2  

Cel konkursu 

1. Upowszechnienie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej obejmujące znaczną liczbę 

uczestników. 

2. Upowszechnienie wśród społeczeństwa zachowań przyjaznych środowisku. 



3. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami. 

4. Podniesienie świadomości z zakresu postępowania z odpadami niebezpiecznymi. 

5. Kontynuacja konkursów przeprowadzonych w: 

 roku 2014 „Zbieramy zużyte baterie. Zbieramy – nie wyrzucamy”  

 roku 2016 „Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe oraz tonery 

do drukarek. Zbieramy – nie wyrzucamy”  

 roku 2017 „Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe. Zbieramy – 

nie wyrzucamy”. 

 roku 2018 „Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe. Zbieramy – 

nie wyrzucamy”. 

 

§3 

 Warunki Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do: 

1) przedszkoli z terenu gmin należących do Związku Gmin Krajny w Złotowie, 

2) szkół podstawowych, szkół podstawowych wraz z klasami gimnazjalnymi oraz szkół 

podstawowych z oddziałami przedszkolnymi z terenu gmin należących do Związku Gmin 

Krajny w Złotowie, 

3) szkół ponadgimnazjalnych z terenu gmin należących do Związku Gmin Krajny  

w Złotowie, 

co stanowi trzy kategorie uczestników. 

2. Zbiórka makulatury, zużytych baterii i telefonów komórkowych trwać będzie od 25 

lutego 2019 roku do 24 maja 2019 roku. 

3. Ważenie i odbiór zebranych materiałów nastąpi w dwóch terminach tj. od 1 do 3 

kwietnia oraz od 27 maja do 29 maja 2019 roku po wcześniejszym zgłoszeniu takiej 

potrzeby telefonicznie do Organizatora pod nr tel. 67 353 39 41 lub 668 811 962 do jednego 

dnia roboczego poprzedzającego termin pierwszego dnia wywozu zebranych materiałów, 

czyli najpóźniej do dnia 29 marca i 24 maja 2019 roku. 

4. Organizator przedstawi komisji konkursowej informację o ilości zebranej makulatury, 

baterii, zużytych telefonów komórkowych w ramach niniejszego konkursu do dnia 31 maja 

2019 r. 

5.  Ocena wyników na podstawie przesłanych kart zgłoszeniowych oraz dokumentów 

potwierdzających odbiór materiałów zostanie przeprowadzona w siedzibie Związku Gmin 

Krajny w Złotowie.  

6. O zwycięstwie decyduje waga zebranych materiałów przeliczona na punkty w odniesieniu 

do liczby uczniów w danej placówce podanej w zgłoszeniu i zweryfikowanych przez 

organizatora z arkuszem organizacyjnym. Końcowa punktacja placówki obliczana jest wg 



zasad: waga zebranych materiałów przeliczona na punkty podzielona przez liczbę dzieci 

wskazanych w karcie zgłoszenia. 

  Punktacja dla materiałów podlegających zbiórce: 

  makulatura 1 kg - 0,5 punktu 

  baterie 1 kg – 2 punkt 

  kompletny telefon komórkowy wraz z baterią 1 sztuka – 1 punkt 

  Przykład obliczania wyniku końcowego: 

      10 kg makulatury = 5 punktów 

10 kg baterii = 20 punktów 

10 telefonów komórkowych = 10 punktów 

Suma punktów za zebrane materiały = 35 

Ilość dzieci w placówce = 100 

Wynik końcowy: 35/100 = 0,35 punktu 

 

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 7 czerwca 2018 r. 

8. Finał konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się na uroczystej gali podsumowującej 

przeprowadzony konkurs. 

9. W ramach konkursu zostaną przyznane, odrębne dla każdej z trzech kategorii uczestników 

nagrody rzeczowe. 

I miejsce – nagroda rzeczowa (materiały dydaktyczne) – o wartości 2000 zł 

II miejsce – nagrody rzeczowe (materiały dydaktyczne) – o wartości 1000 zł 

III miejsce – nagrody rzeczowe (materiały dydaktyczne) – o wartości 500 zł 

10. Podstawą do wpisania na listę Uczestników konkursu jest dostarczenie do siedziby 

Związku Gmin Krajny do dnia 22 lutego 2019 r. do godziny 14.00 poprawnie wypełnionej, 

opieczętowanej karty zgłoszenia na adres: 

Związek Gmin Krajny w Złotowie 

Al. Piasta 1 

77-400 Złotów 

tel.: 67 353 39 41 

z dopiskiem: „Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe. Zbieramy – nie 

wyrzucamy” 

lub 



przesłanie w/w terminie zeskanowanej czytelnie wypełnionej, opieczętowanej karty 

zgłoszenia drogą elektroniczną na adres:  

konkurszgk@wp.pl 

 w tytule maila należy wpisać: „Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe. 

Zbieramy – nie wyrzucamy”. 

11. Kartę zgłoszenia można dostarczyć do siedziby Związku Gmin Krajny w Złotowie 

osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: konkurszgk@wp.pl. 

12.  W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną za terminowe nadesłanie karty 

przyjmuje się termin wpływu zgłoszenia do siedziby Związku. 

13. W przypadku przesłania zgłoszenia droga elektroniczną za terminowe nadesłanie kary 

przyjmuje się datę wpływu Zgłoszenia na adres poczty elektronicznej podany przez 

Organizatora. 

14.  Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i dostępna jest na 

stronie internetowej: http://zgk.zlotow.pl/. 

15. Organizator nie uwzględnia zgłoszeń niekompletnych, nieczytelnych, błędnych, nie 

podpisanych oraz tych, które wpłyną do siedziby Związku po godzinie 14-stej, 22 lutego 

2019 r. 

§ 4 

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej Związku Gmin Krajny w Złotowie: 

http://zgk.zlotow.pl/. 

§ 5 

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany 

lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 
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