Regulamin konkursu,,Zostari Mistrzem Sesresacii"
na naileDs za organizacie zbi6rki i sesresaci i surowc6w wt6rnych

l.

Cel konkursu:
a

ll.

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i mlodzieiy w zakresie zbi6rki
surowc6w wt6rnych poprzez:
- utrwalenie nawyku systematycznej zbi6rki odpad6w isegregacji;
- utrwalenie wiedzy o prawidlowym kwalifikowaniu odpad6w do poszczeg6lnych
grup surowc6w wt6rnych;
- poszerzenie wiedzy o moiliwoSciach przekazywania odpad6w na terenie
Glogowa (Punkty Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych).

Orpanizatorzvkonku6u:
Prezydent Miasta Gtogowa oraz GPK-SUEZ Glog6w Sp. z o.o.

lll.

Zasadv konkursu:

przedszkolak6w i uczni6w wszystkich plac6wek
o(wiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Gtog6w.
2. Konkurs odbqdzie siq w dw6ch kategoriach:
o Plac6wki oiwiatowe
o Uczniowie - indywidulanie
3. Konkurs obejmuje segregacje surowc6w wt6rnych powstatych w gospodarstwach
domowych w zakresie:
o male elektroodpady
(szczeg6towa definicja pojqcia,,mate elektroodpady" - zalqcznik nr 1),
. nakretki plastikowe,
. makulatura,
o baterie,
o puszki aluminiowe.
4. Surowce nale2y przekazywa6 do Punkt6w Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych
(PSZOK), przy ul. Przemyslowej 7A lub ul. Transportowej 5.
5. Kaidy z uczni6w, kt6ry dostarczy surowce do PSZOK otrzyma od pracownika pSZOK-u
,,EKO Punkty" (zalqcznik nr 2).
6. Pracownik zapisuje kilogramy oddanej frakcji odpadu do dziennika z doktadnodciq do
jednego miejsca po przecinku na konto plac6wki o5wiatowej.
7. Ewidencja przekazanych odpad6w przez przedszkolak6w i uczni6w plac6wek
oSwiatowych prowadzona .jest w PSZOK.
8. Uczestnicy konkursu przekazujq otrzymane w pSZOK-u ,,EKO pUNKTy"
koordynatorowi w przedszkolu lub w szkole, gdzie prowadzona jest ewidencja
indywidulana ka2dego uczestnika konkursu.
9. Warunkiem udzialu jest zgloszenie uczestnictwa plac6wki w terminie do
30 wrzeinia kaidego roku za pomocq poczty elektronicznej na adres

1.

Konkurs skierowany

jest do

k.skorobogaty@glogow.um.gov.pl (kontakt telefoniczny 761853-38-14 - Krzysztof
Skorobogaty, koordynator z ramienia Gminy Miejskiej Gtog6w).
Raz zgloszona plac6wka pozostaje uczestnikiem konkursu do chwili odwolania
uczestnictwa. Modyfikacji podlega jedynie ilo6i kategorii (frakcji) zbieranych odpad6w,
co naleiy przekaza6 do 31 paidziernika ka2dego roku. Po tym terminie kolejne
zgloszenia oraz zmiany kategorii nie bqdq brane pod uwagq.
Zgloszenie powinno zawierai: nazwq iadres przedszkola lub szkoty i dane nauczyciela
(koordynatora) odpowiedzialnego za prowadzenie konkursu na terenie plac6wki
oSwiatowej oraz ilo6i kategorii (frakcji) zbieranych przez uczestnik6w konkursu
w danej plac6wce oiwiatowej.
l0.Konkurs jest realizowany z myilq o mieszkaricach Glogowa i o giogowskich
gospodarstwach domowych. W Punkcie Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych
(PSZOK) nie sq przy.lmowane te odpady, kt6re pochodzq z dzialalnoSci przemyslowej,
gospodarczej, handlowej lu b instytucjonalnej.
11. Wszelkie wqtpliwoSci zwiqzane z przebiegiem konkursu rozstrzyga jego Organizator.

lV.

KMeria oceny:
1. Dotyczace plac6wek oswiatowych:
o Srednia ilo56 zebranych surowc6w wt6rnych przypadajqca na jednego ucznia
(spos6b obliczania: ilo56 zebranych surowc6w podzielona przez calkowite liczbq
uczni6w przedszkolak6w w danej plac6wce o6wiatowej);
Ka2da z frakcji oceniana bedzie osobno.
2. Dotyczqce indywidualnie uczestnik6w konkursu (przedszkolaki, uczniowie)
o llo6i zebranych,,EKO PUNKf6W" za oddane surowce wt6rne do pSZOK-u

.

V.

Nasrody:

1. Suma nagr6d w konkursie dla plac6wek o5wiatowych wynosi 5 000,00 zt.
2. Kaida z 5 frakcji oceniana bqdzie osobno.
3. Zwyciqskim plac6wkom przyznawane bqd4 nagrody - bony o wartojci 10O0,00 zt
za zajqcie I miejsca w zbidrce danej frakcji.
4. Wszyscy nagradzani indywidulanie otrzymujq nagrody na podstawie informacji
uzyskanych z plac6wek o6wiatowych (placdwki ojwiatowe wskazujE zwyciQzc6w
z miejsc

l- lllw poszczeg6lnych

5. Uczniowie, kt6rzy zdobqdq
z

I

5 kategoriach).

miejsca

w

swoich plac6wkach

w

ramach ka2dej

frakcji nagrodzeni zostana podczas uroczystosci gali z udzialem wladz miasta.

5. Nagrodzeni zostana r6wniei uczestnicy, kt6rzy zdobqdq miejsca od do t
w ramach ka2dej z frakcji w swoich plac6wkach oswiatowych. Nagrody zostanq
przekazane opiekunom merytorycznym po rozstrzygnietym konkursie w celu
przekazania ich laureatom.

Vl.

Rozstnvsnieciekonku rsu i komisia konkursowa:

1. Komisjq konkursowq powota Prezydent Miasta Glogowa.
2. Komisja dokona podsumowania ilo6ci zebranych odpad6w w plac6wkach oraz wyloni
zwyciqzc6w w poszczeg6lnych kategoriach.

3. Ka2da

z

edycji konkursowych koriczy siq

z

a rozstrzygniQcie konkursu ma miejsce w czerwcu.

dniem 31 maja ka2dego roku

