REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO SKIEROWANEGO
DLA PRZEDSZKOLA
„Segregacja się opłaca”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs dla uczniów placówek oświatowych „Segregacja się opłaca” zwany dalej konkursem jest
jednym z elementów realizowanej przez gminę Duszniki-Zdrój edukacji ekologicznej wśród dzieci.
Konkurs skierowany jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Dusznikach-Zdroju.
CELE KONKURSU
Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych mieszkańców
Gminy Duszniki-Zdrój.
II.

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Duszniki-Zdrój - Urząd Miejski w DusznikachZdroju.
2. Konkurs skierowany jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Dusznikach-Zdroju.
3. Nadzór nad przebiegiem konkursu w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju sprawuje Dyrektor
bądź wyznaczony przez niego pracownik.
4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu odpowiedzialny jest Koordynator Gminny:
Agnieszka Kunc - pracownik Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.
5. Patronat oraz nadzór nad organizacją konkursu sprawuje Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój.
III.

ZASADY ORGANIZACYJNE

1. W konkursie będą brały udział dzieci uczęszczające do Przedszkola w Dusznikach-Zdroju.

2. Konkurs rozpocznie się z dniem 09.09.2019 r. i trwać będzie do 05.06.2020r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się dnia 10.06.2020r.
4. Konkurs będzie obejmował zbiórkę surowców:

 Butelki plastikowe: tylko po wodzie w kolorze niebieskim, zielonym i białym
(przekazywane w workach 120 l),
 nakrętki plastikowe po wszystkich butelkach (przekazywane w workach minimum 60 l),
 makulatura: tylko kartony, gazety, książki, zeszyty (bez okładek).
Przyjmuje się, że 1 kg nakrętek lub butelek = 10 kg makulatury.
UWAGA: zaznacza się, iż nakrętki, butelki oraz makulatura mają być używane i pochodzić z
gospodarstw domowych!!! Surowce inne niż używane i pochodzące z gospodarstw domowych
uczestników konkursu nie będą brane pod uwagę!!!
Zbiórka surowców jest kategorią grupową. Ocenie podlegać będzie suma zebranych odpadów
w odniesieniu do każdej z grup/oddziałów biorących udział w konkursie. Wygrywa grupa/oddział,
który zbierze największą ilość odpadów.
5. Dzieci mają przekazywać wszystkie surowce do Dusznickiego Zakładu Komunalnego w
Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o. przy ul. Słowackiego 32a
6. Surowce można dostarczać w godzinach otwarcia PSZOK wt-pt 8-14, sobota 9-14 w
terminie od 09.09.2019 r. do 05.06.2020r
7. Przekazanie surowców wtórnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę Przekazania
Surowców (stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu) potwierdzaną przez
Przyjmującego (przedstawiciela DZK). Jeden odcinek przekazujący dostarcza do Przedszkola,
drugi zostaje w DZK.
8. Surowce wtórne dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględnione w
konkursie.
9. Fundatorem nagród jest Gmina Miejska Duszniki-Zdrój.

10. Organizator konkursu decyduje o podziale i przeznaczeniu uzyskanych środków finansowych
na rzecz konkursu, przy czym elementem decydującym będzie przede wszystkim dobro dzieci.
11. Przewiduje się nagrody dla:
- trzy grup, które zebrały największą ilość odpadów,
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników konkursu.
2. Wszelkie zmiany regulaminu może wprowadzić jedynie organizator w formie aneksu o czym
powiadamia uczestników.
3. Organizatorzy mają prawo udzielania informacji na temat uczestników konkursu i zdjęć, łącznie
z kierowaniem do przedstawicieli lokalnych środków przekazu wniosków o publikacje
informacji na temat przeprowadzonego konkursu.

.........................................................
(podpis i pieczęć Organizatora)

załącznik nr 1
do konkursu ekologicznego
„Segregacja się opłaca”
Karta Przekazania Surowców

KARTA PRZEKAZANIA SUROWCÓW DO PSZKO W DUSZNIKACH-ZDROJU
(godziny: wt-pt 8-14, sobota 9-14. Termin: od 09.09.2019 r. do 05.06.2020r.)
ODCINEK DLA PRZEKAZUJĄCEGO -dostarczyć do Przedszkola
Imię i nazwisko zbierającego surowce wtórne:
.........................................................................................................................................
Masa przekazanych odpadów w kg
Nazwa surowców

Ilość w kg

makulatura

butelki plastikowe po wodzie w kolorze niebieskim
zielonym i białym (przekazywane w workach 120 l)*
nakrętki plastikowe po wszystkich butelkach
(przekazywane w workach minimum 60 l)*
*Ilość w kg proszę podawać zgodnie z przelicznikiem 1 kg nakrętek, butelek = 10 kg
makulatury

…………………………………………
Data i podpis przedstawiciela DZK
___________________________________________________________________________
ODCINEK DLA DZK
Imię i nazwisko zbierającego surowce wtórne:
.........................................................................................................................................
Masa przekazanych odpadów w kg
Nazwa surowców

Ilość w kg

makulatura

butelki plastikowe po wodzie w kolorze niebieskim
zielonym i białym (przekazywane w workach 120 l)*
nakrętki plastikowe po wszystkich butelkach
(przekazywane w workach minimum 60 l)*
*Ilość w kg proszę podawać zgodnie z przelicznikiem 1 kg nakrętek, butelek = 10 kg
makulatury

…………………………………………
Data i podpis przedstawiciela DZK

