
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO  

„WYMIEŃ ODPADY NA EKOWYPADY” 
 

§ 1. Organizatorami Konkursu Ekologicznego zwanego dalej „Konkursem” są: Burmistrz 

Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim 

oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. 

z siedzibą w Wąbrzeźnie. 

§ 2. Celem konkursu jest: 

1. Kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, 

poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska 

naturalnego. 

2. Tworzenie trwałych nawyków segregacji ze strumienia elektrycznych i elektronicznych 

odpadów komunalnych. 

§ 3. Konkurs trwa od 1 października 2016 r. do 31 lipca 2017 r., przy czym: 

1) zbiórka odpadów trwa od 1 października 2016 r. do 28 lutego 2017 r. 

2) zwycięzca zobowiązany jest zorganizować i rozliczyć wycieczkę w terminie do 30 

czerwca 2017 r. 

§ 4.  Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum i szkół podstawowych z terenu 

Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. 

§ 5.  Konkurs polega na selektywnej zbiórce zużytych odpadów elektrycznych 

i elektronicznych. 

§ 6.  Laureatem konkursu będzie klasa, która w przeliczeniu na 1 ucznia uzyska największą 

liczbę punktów ustaloną w przeliczeniu za każdą sztukę zebranego odpadu wg zasady: 

Rodzaj odpadów elektrycznych i elektronicznych: 
Liczba 

punktów 

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, 

zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, piece 

elektryczne, elektryczne płyty grzejne, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, 

wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, itp. 

20 

Sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny i audiowizualny: komputery 

stacjonarne, w tym procesor, mysz*, monitor i klawiatura*, laptopy, drukarki, 

sprzęt kopiujący, elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory kieszonkowe  

i biurowe*, telefony stacjonarne, bezprzewodowe, komórkowe, ładowarki do 

telefonów*, faksy, odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery video, 

sprzęt video, aparaty fotograficzne, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku, 

elektryczne instrumenty muzyczne, pozostałe urządzenia i produkty 

wykorzystywane do nagrywania lub kopiowania dźwięku lub obrazu, itp. 

 

* za sprzęt oznaczony gwiazdką przysługuje 10 pkt. 

15 



Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, 

urządzenia używane do szycia, żelazka, pozostałe urządzenia do prasowania, 

maglowania, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, młynki do kawy, elektryczne 

urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań, noże elektryczne, 

elektryczne urządzenia do strzyżenia włosów, suszarki, lokówki, prostownice, 

karbownice, szczoteczki elektryczne, depilatory, golarki, urządzenia do masażu 

oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała, zegary, zegarki, elektroniczne 

urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu, wagi 

elektroniczne, itp. 

10 

Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, urządzenia do skręcania, 

mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, nabijania, 

składania, narzędzia do nitowania, przybijania, spawania, lutowania, urządzenia 

do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych, itp. 

10 

Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne lub tory 

wyścigowe, kieszonkowe konsole do gier video,  itp. 
5 

Zużyte baterie: 1 kg 5 

Nakrętki plastikowe od butelek PET PE PEHD: 1 kg 10 

 

§ 7.   Przebieg konkursu: 

1. Zbiórka zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych w ramach konkursu trwa 

od 1 października 2016 r. do 28.02.2017 r. 

2. Szkoły biorące udział w konkursie wyznaczają Szkolnego Koordynatora Konkursu. 

3. Szkolny Koordynator Konkursu utrzymuje stały kontakt z Urzędem Miasta i Gminy 

Jabłonowo Pomorskie oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 

i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o. o., w szczególności: 

a) przyjmuje na terenie szkoły odpady, o których mowa w § 7 pkt 4 regulaminu, 

b) dokonuje przeliczenia punktów za zebrane odpady, 

c) prowadzi rejestr zebranych odpadów i ewidencję punktacji, 

d) zbiera od uczniów formularze A z informacją o odpadach, o których mowa w § 7 

pkt 5 regulaminu i przekazuje formularze do 30-go dnia każdego miesiąca do 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o. o., 

e) zbiera od uczniów potwierdzenia przyjęcia przez Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o. o. odpadów, o których mowa 

w § 7 pkt 5, 

f) dokonuje czynności, o których mowa w § 7 pkt 7. 

4. Odpady o wadze do 5 kg uczniowie przekazują osobiście do Szkolnego Koordynatora 

Konkursu. Zgromadzone odpady odbierane będą z zapewnionych przez 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o. o. 

pojemników ustawionych na terenie szkoły, w terminach uzgodnionych ze Szkolnym 

Koordynatorem. 



5. Odpady o wadze powyżej 5 kg będą odbierane przez Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych i Mieszkaniowych  Ekosystem Sp. z o. o. w ustalonych wcześniej 

terminach spod adresu wskazanego w formularzu A (wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu), wypełnionego przez rodziców/opiekunów ucznia 

i przekazanego Szkolnemu Koordynatorowi. 

6. Upoważniony pracownik Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych 

Ekosystem Sp. z o. o. potwierdza na formularzu A odbiór odpadów, spod wskazanego 

adresu. 

7. Szkolny Koordynator przekazuje wypełniony formularz B (wzór stanowi załącznik do 

niniejszego regulaminu) do Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  

w terminie do 10.03.2017 r., uwzględniając rozliczenie w okresie od 01.10.2016 r. do  

28.02.2017 r. 

8. W oparciu o wypełnione formularze B Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

przygotuje sprawozdanie z przebiegu Konkursu. 

§ 8.  Wzory formularzy A i B znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo 

Pomorskie oraz na stronie internetowej www.jablonowopomorskie.pl. 

§ 9.  Na podstawie przekazanych przez szkoły do 10.03.2017 r., formularzy B Komisja 

Konkursowa, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, wyłoni 

laureatów konkursu. 

§ 10. Nagrody: 

1) I miejsce: wycieczka klasowa o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym. 

Maksymalny koszt wycieczki wyniesie 3000 zł. Koszty wycieczki mogą obejmować: 

koszty przejazdu, pobytu dzieci w zielonej szkole, zajęć dydaktycznych z zakresu 

edukacji ekologicznej lub przyrodniczej (np. spektakl, koncert, wystawa, film). 

2) II miejsce: klasowy piknik ekologiczny zorganizowany w Izbie Tradycji Rybackiej  

w Płowężu. Dyrekcja szkoły zapewni opiekunów wyjazdu i pobytu dzieci na 

wycieczce. 

3) III miejsce: wyjazd do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

w Niedźwiedziu. Dyrekcja szkoły zapewni opiekunów wyjazdu i pobytu dzieci na 

składowisku w Niedźwiedziu.  

4) Komisja konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia. 

§ 11. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w miesiącu marcu 2017 r. 

§ 12.  Konkurs będzie promowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 

Jabłonowo Pomorskie www.jablonowopomorskie.pl oraz w serwisie lokalnym 

www.jablonowo.com. 

§ 13.  Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 
 

 



Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu Ekologicznego  

,,Wymień odpady na ekowypady” 

 

 

FORMULARZ A 

Odbiór odpadów w ramach konkursu ekologicznego 

,,Wymień odpady na ekowypady” 

 

 

…..................................................... 
            (imię i nazwisko ucznia) 
 

…..................................................... 
                           (adres) 

 

…..................................................... 
                      (nazwa szkoły) 

 

…..................................................... 
                       (klasa) 
 

 

Proszę o odebranie następujących zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych:  

-  

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

-   

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

 

znajdujących się na terenie posesji:  

 

…................................................................................................................................................... 
(adres posesji) 

 

         ……….................................
        (data, podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

Potwierdzam odbiór wyżej wymienionych odpadów:  

 

…..................................................................... 
                        (data i podpis pracownika Ekosystemu) 
  
 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2014r., poz. 1182) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez organizatora konkursu pn. ,, 
,,Wymień odpady na ekowypady” dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego konkursu, który organizowany jest przez  

Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim oraz 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie. Jestem świadom/a, 

że mam prawo do treści ww. danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

             ……….............................
        (data, podpis rodzica/opiekuna) 

 



Załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu Ekologicznego  

,,Wymień odpady na ekowypady” 

                             

 

FORMULARZ B 

Rozliczenie udziału w konkursie ekologicznym 

,,Wymień odpady na ekowypady” 

 

 

 

 

 

Okres rozliczeniowy:  ….............................................................................................................. 

 

Szkoła: .......................................................................................................................................... 

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

 

Klasa: …………………………………………………………………………………………... 

 

Szkolny Koordynator Konkursu: ................................................................................................. 

 

 

Klasa zebrała: …................................................ szt. odpadów elektrycznych i elektronicznych, 

…................................................. kg baterii oraz….................................................kg nakrętek. 

 

Po uwzględnieniu regulaminowego przelicznika uzyskano …................................... punktów. 

 

 

 

Liczba punktów w przeliczeniu na 1 ucznia ….….................................... . 

 

 

 

 

 

 

Data wypełnienia formularza ….................................... . 

 

 

 

 

 

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

 (podpis Szklonego Koordynatora Konkursu)                 (podpis dyrektora szkoły) 

 


