
Regulamin konkursu  zbioru makulatury i butelki PET dla Szkół 
Podstawowych na terenie Gminy Świlcza prowadzonych przez Gminę 

Świlcza 
 
 

1. Organizatorem Konkursu zbiórki makulatury i butelki PET jest P.H.P.U ZAGRODA SP. Z O.O.     z 

siedzibą w Strzyżowie. 

2. Konkurs skierowany jest dla wszystkich Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Świlcza. 

3. Zbiórka surowców prowadzona będzie od 1 września 2022r. do 31 października 2022 r. 

4. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci, propagowanie i nauka selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

5. Placówki oświatowe zobowiązane są do: 

-poinformowania wszystkich uczniów oraz ich rodziców o trwającej zbiórce makulatury            i 

butelki PET 

-wskazania opiekuna uczestników, który odpowiada za organizację zbiórki na terenie placówki 

oraz kontakt z przedstawicielem organizatora. 

6.  Uczniowie w czasie trwania konkursu mogą prosić o wsparcie w zbiórce rodzinę, znajomych, 

sąsiadów. 

7. Kryteriami oceny wyników konkursu jest największa  ilość (wagowo) zebranej makulatury oraz 

butelki PET przez placówkę w okresie od 1 września do 31 października 2021 r. 

8. Ustala się następujący sposób nagrodzenia placówek za wyniki zbioru surowców: trzy 

placówki, w których zostanie zebrana największa ilość makulatury i butelki PET otrzymują 

nagrody pieniężne po  2000 zł. Każda placówka oświatowa otrzyma pamiątkowy dyplom. 

9. Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w pierwszej połowie listopada 2021 r. 

10. Organizator dopuszcza, na etapie trwania konkursu, zmianę w zakresie Opiekuna Uczestników 

placówki. Zmiany dokonuje Dyrektor placówki oświatowej, pisemnie na adres: odpady@e-

zagroda.pl 

11. W kwestiach nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie głos rozstrzygający należy do 

Organizatora. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego regulaminu. 
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……………………………………………………….. 

 (pieczęć placówki oświatowej) Załącznik nr 1 

Regulaminu konkursu 

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie 

 

DANE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ (UCZESTNIKA): 

NAZWA PLACÓWKI 
OŚWIATOWEJ 

 
 
 

ADRES  
 
 

TEL.  
 
 

ADRES E-MAIL  
 
 

 

OPIEKUNEM KONKURSU Z RAMIENIA NASZEJ PLACÓWKI JEST (OPIEKUN 

UCZESTNIKA): 

IMIĘ I NAZWISKO  
 

NUMER TELEFONU 
SŁUŻBOWEGO 

 

ADRES E-MAIL  
 

 

Całkowita liczba uczniów uczęszczających do placówki oświatowej ………………. 

Zgłaszam placówkę oświatową do konkursu oraz oświadczam, że 

zapoznałem/am się z treścią i akceptuję postanowienia określone                       w 

Regulaminie konkursu. 

……………………………………….. ……………..………………………………….. 

Miejscowość i data                                                                     pieczęć i podpis Dyrektora placówki oświatowej 



 

Załącznik nr 2  

Regulaminu Konkursu 

 

…………………………………………………………………………. 
                                                                                       Miejscowość, data 

 
 
 
 
 

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

 

Protokół odbioru makulatury/butelki PET 

 

W dniu ………………….. 

z (nazwa placówki) ……………………………………………………………………………. 

odebrano makulaturę/butelki PET 

 w ilości ..……………..……kg. 

 

 

Podpisy: 

1…..…………………………………………………- czytelny podpis opiekuna uczestnika 

2…..…………………………………………………- czytelny podpis odbierającego 

 

 

 


