ZARZĄDZENIE NR 29/2018
WÓJTA GMINY WIELISZW
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu dotyczącego zbiórki surowców wtórnych dla przedszkoli
i szkół z terenu Gminy Wieliszew oraz dla przedszkolaków i uczniów uczęszczających do
przedszkoli i szkół na terenie Gminy Wieliszew

Na podstawie art. 31 w związku z art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. 2017., poz. 1875 ze zm.) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co
następuje.
§ 1. Ogłasza się konkurs dotyczący zbiórki surowców wtórnych pod hasłem "Segregujesz –
Zyskujesz " i ustala się jego regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wieliszew
Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2018
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 29 marca 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU DOTYCZĄCY ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH
pn. „ Segregujesz - Zyskujesz ”
dla przedszkoli i szkół z terenu Gminy Wieliszew oraz przedszkolaków i uczniów
uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Wieliszew.
I. Cele konkursu:
a) Kształtowanie nawyku segregacji;
b) Przygotowanie do systematycznej zbiórki surowców wtórnych;
c) Wzrost świadomości dotyczącej odzysku surowców wtórnych;
d) Utrwalenie wiedzy o prawidłowym kwalifikowaniu odpadów do poszczególnych grup
surowców wtórnych;
e) Poszerzenie wiedzy o możliwościach wykorzystania odpadów i sposobach przygotowania
odpadów do przekazania do recyklingu;
f) Zapoznanie uczniów z możliwościami zagospodarowania powstałych odpadów,
ze szczególnym naciskiem na zbiórkę surowców wtórnych oraz możliwości ich recyklingu;
g) Poprawa stanu środowiska naturalnego.
II. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Wieliszew, zwany dalej Organizatorem.
III. W Konkursie mogą brać udział przedszkola i szkoły z terenu Gminy Wieliszew oraz
dodatkowo w kategorii indywidualnej uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych,
oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Wieliszew. W
konkursie zostaną wyodrębnione trzy kategorie. „Kategoria – Przedszkola”, „Kategoria –
Szkoły” oraz „Kategoria – Zbiórka indywidualna”.
IV. Dyrektorzy szkół z oddziałami przedszkolnymi, które chcą wziąć udział w konkursie
powinni zadeklarować, w ramach której kategorii (szkoły lub przedszkola) wezmą udział w
konkursie.
V. Terminy i zasady zgłoszenia do konkursu.
a) Ogłoszenie konkursu nastąpi w dniu 29 marca 2018 roku.

b) Termin przyjmowania zgłoszeń w kategoriach „Przedszkola” oraz „Szkoły” upływa 14
kwietnia 2018 roku.
c) W kategorii „ Zbiórka indywidualna” nie ma konieczności składania zgłoszenia,
warunkiem jest udział w konkursie przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza osoba
chcąca brać udział w konkursie w kategorii – „Zbiórka indywidualna”. Koordynator
wyznaczony przez Dyrektora danej placówce będzie zobowiązany do uzyskania zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu „Segregujesz – Zyskujesz” przez osobę,
która będzie brała udział w konkursie w kategorii – „Zbiórka indywidualna”.

d) Zgłoszenie udziału w konkursie dla szkół i przedszkoli (załącznik nr 1) należy dostarczyć
do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy Wieliszew,

ul. Modlińska 1 pokój nr 103 lub mailem na adres: gmina@wieliszew.pl

lub

ekologia@wieliszew.pl
VI. Zasady konkursu
a) Czas trwania konkursu obejmuje okres od 03 kwietnia 2018 roku do 25 maja 2018 roku.
b) Wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie do 30 maja 2018 roku.
c) Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone na stronie www.wieliszew.pl .
d) Zwycięzcy w

kategoriach

„Przedszkola” oraz „Szkoły” zostaną powiadomieni

telefonicznie.
e) Zwycięzcy w kategorii „Zbiórka

indywidualna” zostaną powiadomieni przez

wyznaczonych w szkołach oraz przedszkolach koordynatorów.
f) Rozdanie nagród nastąpi podczas obchodów Święta Gminy Wieliszew, które odbędą się w
dniu 02 czerwca 2018 roku w Wieliszewie.
VII. Zbiórka surowców
a) Zbiórka surowców w ramach konkursu możliwa jest osobno w następujących grupach:
baterie, makulatura, butelki plastikowe i nakrętki plastikowe od butelek. Prawidłowo zebrane
surowce powinny znajdować się w odpowiedniego koloru workach lub w przypadku
makulatury także w powiązanych paczkach. Kolory worków dla poszczególnych grup
odpadów przedstawiają się następująco: butelki plastikowe – worki koloru żółtego,
makulatura – worki koloru niebieskiego, baterie – worki koloru czarnego, nakrętki plastikowe
od butelek worki koloru żółtego (nie mieszać w jednym worku z butelkami plastikowymi).

Pamiętajmy, makulatura tj.: gazety, książki, czasopisma, zeszyty, tektura nie może być
zabrudzona czy zatłuszczona, np. nie można zbierać zabrudzonych chusteczek czy papieru po
maśle.
W workach żółtych umieszczamy puste butelki plastikowe typu PET po napojach, po
kosmetykach i środkach czystości (np. szamponach). Pamiętajmy o dokładnym opróżnianiu i
zgniataniu butelek.
b) Worki dostarczy szkołom Organizator.
c) Aby uwzględnić zebrane surowce do kategorii „Zbiórka indywidualna”, na worku z
konkretnym surowcem lub powiązanej paczce makulatury powinny znajdować się
następujące dane: Imię i nazwisko uczestnika, nazwa przedszkola wraz z podaniem grupy
bądź nazwa szkoły wraz z podaniem klasy.
VIII. Za przebieg zbiórki surowców na terenie placówki oświatowej odpowiada Dyrektor
danej placówki, który wyznacza koordynatora.
IX. Koordynator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestników z regulaminem.
X. Surowce wtórne będą ważone i odbierane w konkretnym dniu tygodnia, ustalonym ze
wskazanym przez Dyrektora danej placówki koordynatorem, przez pracowników Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Koordynator będzie brał udział w ważeniu
surowców i na bieżąco uzyska informacje dotyczące ilości poszczególnych surowców
zebranych przez daną placówkę, którą reprezentuje, jak również ilości surowców zebranych
przez poszczególne dzieci lub młodzież.
XI. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa, tj.:
a) Pan Jacek Banaszek – Przewodniczący Komisji,
b) Pani Weronika Dzięgielewska – Sekretarz Komisji,
c) Pani Agnieszka Mitjans Szałapska – Członek Komisji.
XII. Sposób oceny i przyznawania punktów
a)„Kategoria – Przedszkola” oraz „Kategoria – Szkoły”.
Ilość zebranych surowców w kg dla poszczególnych grup odpadów zostanie podzielona
przez całkowita liczbę uczniów danej placówki. Następnie wyliczona w ten sposób ilość
odpadów w kg dla danej grupy zostanie przemnożona przez wskazaną poniżej ilość punktów:
1kg makulatury - 1 punkt,
1kg plastiku - 4 punkty,

1 kg nakrętek plastikowych od butelek – 3 punkty,
1 kg baterii – 3 punkty.
Przeliczenie ilości zebranych odpadów na punkty – zgodnie z informacją zamieszczoną
powyżej odbędzie się po zakończeniu konkursu, przed podaniem ostatecznych wyników.
b) „Kategoria – zbiórka indywidualna”.
Ilość zebranych surowców w kg dla poszczególnych grup odpadów zostanie przemnożona
przez wskazaną poniżej ilość punktów:
1kg makulatury - 1 punkt,
1kg plastiku - 4 punkty,
1 kg nakrętek plastikowych od butelek – 3 punkty,
1 kg baterii – 3 punkty.
Przeliczenie ilości zebranych odpadów na punkty – zgodnie z informacją zamieszczoną
powyżej odbędzie się po zakończeniu konkursu, przed podaniem ostatecznych wyników.
XIII. Po zakończeniu zbiórki, koordynatorzy otrzymają informacje od organizatora konkursu
(mailem) o sumie zebranych surowców dla danej grupy odpadów.
XIV. Odpady, które nie będą właściwie posegregowane – zgodnie z informacjami
dotyczącymi zasad zbiórki surowca wskazanymi w punkcie VII niniejszego regulaminu, nie
będą ważone i odbierane.
XV. Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach: „Kategoria – Przedszkola”,
„Kategoria – Szkoły” oraz „Kategoria – Zbiórka indywidualna”.
XVI. W kategoriach „Przedszkola” oraz „Szkoły” zwycięzcą konkursu zostanie placówka,
która uzyska największą ilość punktów. W kategorii „Zbiórka Indywidualna” zwycięzcą
zostanie

osoba,

która

uzyska

największą

XVII. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a) „Kategoria – Szkoły” - nagroda wybierana przez placówkę:

 I miejsce - o wartości 5000 zł,
 II miejsce - o wartości 3000 zł,
 III miejsce - o wartości 2000 zł.

ilość

punktów.

b) „Kategoria – Przedszkola” - nagroda wybierana przez placówkę:

 I miejsce - o wartości 3000 zł,
 II miejsce - o wartości 2000 zł,
 III miejsce - o wartości 1000 zł.

c) „Kategoria – Zbiórka indywidualna”:


I miejsce - telefon iPhone 7,



II miejsce - konsola PlayStation 4,



III miejsce – tablet.

XVIII. Organizator przewiduje również dodatkowe nagrody dla wszystkich biorących
udział w konkursie.
XIX. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o godzinie i miejscu rozdania nagród po
zakończeniu konkursu.
XX. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULANIMU KONKURSU

- „ Segregujesz - Zyskujesz”

Niniejszym zgłaszam chęć udziału w Konkursie dotyczącym zbiórki surowców wtórnych.

Nazwa i pieczęć placówki

Adres placówki
Telefon
E-mail
Łączna liczba uczniów szkoły/przedszkola
Imię i nazwisko koordynatora
Telefon koordynatora
E-mail koordynatora
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu na zbiórkę surowców wtórnych

„Segregujesz - Zyskujesz”, organizowanego przez Urząd Gminy Wieliszew i akceptuję
wszystkie treści w nim zawarte.
………………………………………………..
Data i czytelny podpis koordynatora
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu „Segregujesz -

Zyskujesz” na zbiórkę surowców wtórnych, organizowanego przez Urząd Gminy Wieliszew,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. 2016, poz.
922.
………..……………………………………….
Data i czytelny podpis koordynatora

