Regulamin konkursu
na najlepszą organizację zbiórki i segregację surowców wtórnych:

1. Cel konkursu:
Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie
zbiórki surowców wtórnych poprzez:
▪ Utrwalenie nawyku systematycznej zbiórki odpadów i segregacji;
▪ Utrwalenie wiedzy o prawidłowym kwalifikowania odpadów do
poszczególnych grup surowców wtórnych;
▪ Poszerzenie wiedzy o możliwościach wykorzystania odpadów i sposobach
przygotowania odpadów do przekazania do recyklingu;
2. Inicjatorzy konkursu:
Gmina Baranów, Gmina Bralin, Gmina Doruchów, Gmina Dziadowa Kłoda, Gmina
Kępno, Gmina Łęka Opatowska, Gmina Międzybórz, Gmina Oleśnica, Miasto Oleśnica,
Gmina Perzów, Gmina Rychtal, Gmina Syców, Gmina Trzcinica oraz Zakład
Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przeprowadzenie konkursu koordynuje:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.:
adres: Olszowa, ul. Bursztynowa 55; 63-600 Kępno;
tel.: 62 78 211 90
www.zzo-olszowa.pl; e-mail: biuro@zzo-olszowa.pl
3. Zasady konkursu:
❑ Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie
13 gmin tj.: Gminy Baranów, Gminy Bralin, Gminy Doruchów,
Gminy Dziadowa Kłoda, Gminy Kępno, Gminy Łęka Opatowska,
Gminy Międzybórz, Gminy Oleśnica, Miasta Oleśnica, Gminy Perzów,
Gminy Rychtal, Gminy Syców, Gminy Trzcinica.
❑

•
•
•

Konkurs obejmuje segregację surowców wtórnych w zakresie:
Makulatura (opakowania z papieru, karton, tekturę, gazety i czasopisma, papier
szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, torby i worki papierowe);
Aluminium (puszki po napojach, sokach i konserwach, folię aluminiową, metale
kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików)
Szkło (opróżnione butelki i słoiki po napojach i żywności bez kapsli, nakrętek i
zatyczek szklane opakowania po kosmetykach);

Warunkiem udziału jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w terminie do 26
listopada 2021 r., w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@zzoolszowa.pl

❑

❑

❑
❑

Zgłoszenie powinno zawierać:
▪ nazwę i adres szkoły;
▪ dane nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie konkursu na
terenie szkoły;
Zbiórka odbywa się w terminie od 22 listopada 2021r. do 17 grudnia 2021 r.
Szkoła okresowo, nie częściej niż raz w tygodniu, zgłasza do ZZO Olszowa
Sp. z o.o. – gotowość oddania surowców wtórnych.
Odpady odbierane będą w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia;

❑

Szkoła zobowiązana jest przechowywać surowce z zachowaniem zasad
segregacji, uniemożliwiając przemieszanie się zbieranych odpadów. ZZO
Olszowa ma prawo odmówić odbioru odpadów w przypadku niezachowania
powyższych warunków.

❑

Szkoły zobowiązane są do przedstawienia efektów działań objętych
konkursem, w terminie do 17 grudnia 2021 r. i powinien on zawierać:
▪ Sprawozdanie z przebiegu zbiórki z opisem organizacji zbiórki i
ilości surowców wtórnych przekazanych do recyklingu;
▪ Potwierdzenie odbioru przez podmiot odbierający surowce wtórne.

❑

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 grudnia 2021 r. oraz przesłane drogą
mailową do szkół biorących udział w konkursie.

❑

Zwycięski szkoły otrzymają nagrody rzeczowe w terminie do 31 grudnia 2021 r.

4. Kryteria oceny:
Oceniane będą:
▪ ilość zebranych surowców przez poszczególne szkoły podstawowe,
- 90% wagi;
▪ Formy prezentowania i propagowania w szkołach problematyki
zagospodarowania i wykorzystania surowców wtórnych - 10%
wagi.
5. Nagrody:
1. Zwycięskim szkołom przyznawane będą nagrody rzeczowe w następujących
kategoriach:
1.

Szkoły o liczbie powyżej 250 uczniów

2.

Szkoły o liczbie poniżej 249 uczniów

2. Wartości przyznanych nagród wynosi:
1.

Szkoły o liczbie powyżej 250 uczniów

I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości brutto 2.000,00 zł
II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości brutto 1.600,00 zł
III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości brutto 1.200,00 zł

2.

Szkoły o liczbie poniżej 249 uczniów

I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości brutto 2.000,00 zł
II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości brutto 1.600,00 zł
III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości brutto 1.200,00 zł
IV miejsce - nagroda rzeczowa o wartości brutto
800,00 zł
3.

Organizator w zależności od posiadanych środków finansowych zastrzega sobie
prawo dokonania zmiany rodzaju, ilości i wartości przyznanych nagród

6. Komisja konkursowa:
1. Komisję konkursową powoła Prezes Zarządu ZZO Olszowa Sp. z o.o.
2. Komisja dokona oceny ilości zebranych odpadów i sprawozdań z przebiegu
konkursu
w szkołach oraz wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
7. Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego
regulaminu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia konkursu w przypadku nie
zebrania łącznie przez wszystkich uczestników konkursu 50 Mg odpadów
selektywnie zebranych.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamieszczenia nazwy placówki na stronie
internetowej oraz mediach społecznościowych Spółki ZZO Olszowa.
4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu
na najlepszą organizację zbiórki i segregację surowców wtórnych

Ewidencja surowców wtórnych
Rodzaj surowca: szkło
Ilość

Data zgłoszenia

Data odbioru
surowców

Potwierdzenie szkoły
– osoba zgłaszająca

Potwierdzenie
podmiotu
odbierającego

Ilość ogółem

.........................
Rodzaj surowca: aluminium
Ilość
Data zgłoszenia

Data odbioru
surowców

Potwierdzenie szkoły
– osoba zgłaszająca

Potwierdzenie
podmiotu
odbierającego

Ilość ogółem

.........................
Rodzaj surowca: makulatura
Ilość
Data zgłoszenia

Data odbioru
surowców

Potwierdzenie szkoły
– osoba zgłaszająca

Potwierdzenie
podmiotu
odbierającego

Ilość ogółem

.........................

