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REGULAMIN 

programu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami pt. 

„AKCJA SEGREGACJA ZA JEDEN GROSIK” 

 

 

Program edukacji ekologicznej „AKCJA SEGREGACJA ZA JEDEN GROSIK” skierowany jest do placówek 

oświatowych szkolnictwa podstawowego Gminy Myślenice, a realizowany w formie konkursu szkolnej 

segregacji odpadów. 

Organizatorem konkursu jest Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Myślenicach.  

Zakres konkursu 
 
Konkurs szkolnej segregacji odpadów „ AKCJA SEGREGACJA ZA JEDEN GROSIK” polega na selektywnej 
zbiórce odpadów w gospodarstwach domowych i szkołach. Uczniowie dostarczają wysegregowane 
odpady  do szkół, a placówki oświatowe otrzymują nagrody pieniężne. Dla najlepszych dodatkowo 
ufundowane zostaną wartościowe bony. 
 

Termin  
 
Czas trwania  konkursu: od 01.10.2021 r.    do   15.05.2022 r. 
 

 
 
CELE    
 
Kształcenie i wychowanie poprzez: 

1. Uświadomienie zagrożeń związanych z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych, 

2. Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w zakresie działania na rzecz redukcji wytwarzanych 

odpadów z naciskiem na selektywną zbiórkę odpadów, 

3. Kształtowanie kultury ekologicznej u podstaw, 

4. Kształtowanie przekonania, że najlepszymi metodami rozwiązania problemu odpadów są: 
• zmniejszenie ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych, 
• segregacja, recykling i kompostowanie odpadów 

5. Poprawę skuteczności selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów. 

6. Kształtowanie prośrodowiskowych postaw, wartości i przekonań jednostek oraz grup społecznych,  

w tym wytwórców i posiadaczy odpadów, 

7. Wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska. 
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SPOSÓB REALIZACJI 

I. Zasady zbiórki odpadów 

 

1. Selektywnej zbiórce odpadów podlegają: 

• Plastikowe butelki PET po napojach, 

• Zakrętki plastikowe, 

• Makulatura, 

• Puszki aluminiowe, 

• Baterie, 

• Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny ( z wyłączeniem żarówek i fragmentów urządzeń) 

 

2. Przygotowanie opakowań 

• Butelki PET, 

- puste, bez pozostałości płynów,  

• Zakrętki plastikowe z butelek,  

- czyste 

• Makulatura  

- sucha 

- spakowana w paczki związane sznurkiem, 

• Puszki  aluminiowe  po  napojach 

- opróżnione 

• Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny 

- kompletny 

 

3. Odbiór surowców 

• Odbiór surowców odbywał się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail: 

odbiory@skladowisko.com.pl lub telefonicznie na numer 12 2720335. 

• Zgłoszenia odpadów do odbioru  przyjmowane są w każdy dzień roboczy, w godzinach 8:00 – 14:00 - w 

okresie kontynuacji Konkursu. 

• Odbiór surowców odbywa się 1 raz w miesiącu w dniu i o godzinie ustalonej z Dyrekcją szkoły lub 

wyznaczoną osobą. 

• Każda placówka, po przesłaniu informacji na e-mail: odbiory@skladowisko.com.pl lub wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym,  może dostarczyć posegregowane opady  własnym transportem. 

• Odebrane odpady będą ważone na wadze w Zakładzie Utylizacji Odpadów.  

Potwierdzeniem odbioru  odpadów jest kwit  wagowy, który na życzenie może zostać wystawiony na 

zakończenie Konkursu. 

• Nie będą odbierane ani zaliczane na poczet Konkursu odpady zmieszane, brudne, z zawartością stałą lub 

płynną,  mokre – papier/tektura, zdekompletowane/elementy urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 

żarówki). 

• Konkurs zostanie zakończony o godzinie 13-tej dnia 16.05.2022 roku . 

• W ostatnim dniu konkursu zgłoszenia odbioru odpadów przyjmowane są do godziny  13-tej. 

• Wszystkie odpady zgłoszone w terminie/godzinie trwania konkursu zostaną odebrane i rozliczone. 

• Odpady  zgłoszone do odbioru po zakończeniu konkursu zostaną odebrane ze szkół, ale nie zostaną 

wliczone do konkursu 

mailto:odbiory@skladowisko.com.pl
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Zasady rozliczenia  zebranych odpadów 

1. Ustala się liczbę punktów za  1 kg właściwego surowca wtórnego : 

Lp. Nazwa surowca wtórnego 
Jednostka 
wagi [kg] 

Ilość 
[pkt.] 

1. Butelki PET  1 30 

2. Zakrętki plastikowe 1 80 

3. Makulatura  1 20 

4. Puszki aluminiowe  1 280 

5. Baterie  1 50 

6. Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny 1 20 

 

2. Przykład rozliczenia odpadów 

Lp. Nazwa surowca wtórnego 
Waga 
[kg] 

Ilość punktów 
[za 1 kg] 

Ilość punktów 
[kg x ilość pkt.] 

1. Butelki  PET  10 30 300 

2. Zakrętki plastikowe 10 80 800 

3. Makulatura  50 20 100 

4. Puszki aluminiowe 2 280 560 

5. Baterie  0 50 0 

6. Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny 0 20 0 

Razem 1760 

 

3. Rozliczenie końcowe  

 

W ciągu 15 dni od zakończenia konkursu zostaną podliczone wszystkie zdobyte punkty. 

 

Tabela. Schemat rozliczenia szczegółowy 

Lp. 
Nazwa placówki 

oświatowej 

 
 
 

Data  

Butelki PET  
[kg x pkt/kg = pkt] 

Zakrętki plastikowe 
[kg x pkt/kg = pkt] 

Makulatura  
[kg x pkt/kg = pkt] 

Puszki aluminiowe 
[kg x pkt/kg = pkt] Suma 

pkt. 
Liczba 

uczniów 

Liczba 
punktów
/ucznia 

kg pkt/kg pkt kg pkt/kg pkt kg pkt/kg pkt kg pkt/kg pkt 

1.                  

                
2.                  

                
 

… 
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Tabela. Ranking szkół 

 
Miejsce w 
rankingu 

Nazwa placówki oświatowej 
Liczba punktów w 

przeliczeniu  
na jednego ucznia 

1.   

2.   

…   

   

 
 

II. Nagrody - Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują nagrody 
 

W tej edycji konkursowej nagrodzimy trud wszystkich uczestników „AKCJI SEGREGACJI ZA JEDEN 
GROSIK”. 
Każdy zdobyty punkt zostanie wyceniony na 1 grosz. 
 

 Każda szkoła, biorąca udział w Konkursie,  otrzyma nagrodę/darowiznę pieniężną     
wynikającej z sumy punktów na dzień zakończenia Konkursu. 
 

 Środki pieniężne zostaną przekazane w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu na 
wskazane konto bankowe. 
 

  Nagrodzimy również placówki oświatowe, które, w przeliczeniu na jednego ucznia, zbiorą  
największą ilość punktów za zebrane surowce wtórne.  
 
Nagrodami będą bony wartościowe: 

 

• Miejsce I – bon w kwocie  500,00 zł    

• Miejsce II – bon w kwocie  400,00 zł 

• Miejsce III – bon w kwocie  300,00 zł 
 

Wręczenie nagród, w postaci bonów wartościowych,  nastąpi podczas jesiennego Pikniku 

Ekologicznego. 

 Każda szkoła biorąca udział w zbiórce zostanie poinformowana o wynikach konkursu. 

Informacja będzie przesłana na podany adres e-mail. 
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III. Zgłoszenia do konkursu 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od dnia  ogłoszenia Konkursu tj. od 1 października 2021, a kończą się 

na 15 dni przed datą jego zakończenia tj. 30 kwietnia 2022, godzina 13:00. 

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć  na karcie zgłoszeniowej, która stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu, osobiście do Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach lub w formie elektronicznej na adres                         

e-mail; edukacja@skladowisko.com.pl 

W przypadku zgłoszeń po tym terminie, odpady zostaną odebrane, ale nie zaliczone na poczet konkursu. 

 

IV. Uwagi końcowe  

Podstawą do rozliczenia ilości selektywnie zebranych/oddanych  odpadów są karty przekazania 

odpadów. 

Regulamin Program edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami „AKCJA SEGREGACJA ZA 

JEDEN GROSIK” został zatwierdzony i obowiązuje na czas trwania Konkursu. 

 

 

 

 

 

Myślenice, data 06.09.2021r.               Zatwierdził:  ………………………………………………….. 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Program edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami 

AKCJA  SEGREGACJA ZA JEDEN GROSIK 
2021/2022 

Organizator 
konkursu 

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Myślenicach  
we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Myślenice 

Uczestnik 
konkursu 

Nazwa placówki oświatowej 

 
 
 
 
 

Liczba uczniów na 
dzień zgłoszenia do 

konkursu 
Data zgłoszenia Osoba zgłaszająca Podpis dyrektora placówki 

✓  ✓  
 
 
 
 
 
 
 

✓  
 

✓  
 
 
 
 

  

 

Dane kontaktowe: 

Osoba/y do kontaktu  Telefon    Adres e-mail 

✓  
 
 

✓  ✓  

✓  
 
 

✓  ✓  

✓  
 
 

✓  ✓  

Uwagi: 
 
 
 
 
 

 

 


