
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LAS I NAS” 

§ 1 

Organizatorem Konkursu „ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LAS I NAS” 

jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny we współpracy z Dyrekcją Placówek Oświatowych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Bargłów Kościelny. 

§ 2 

Cel Konkursu: 

 propagowanie działalności proekologicznej wśród uczniów i społeczności lokalnej; 

 kreowanie prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania odpadami (selektywna 

zbiórka odpadów); 

 poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego postępowania z odpadami; 

 wyrobnie nawyku segregacji; 

 rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko; 

 przeciwdziałanie zanieczyszczaniu najbliższego otoczenia. 

Zasady Konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów uczęszczających do Placówek 

Oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bargłów Kościelny. 

2. Konkurs polega na zbiórce makulatury w Placówkach Oświatowych na terenie Gminy 

Bargłów Kościelny, których Dyrekcja wypełnione zgłoszenie (stanowiące Załącznik 

nr 1 do regulaminu konkursu) prześle lub dostarczy do dnia 9 września 2014 r.  

do siedziby Urzędu Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów 

Kościelny, pokój nr 5. 

3. Uczniowie w czasie trwania Konkursu mogą prosić o wsparcie w zbiórce makulatury 

rodzinę, znajomych, sąsiadów. 

4. Poprzez zbiórkę makulatury należy rozumieć zbiórkę wyłącznie odpadów takich jak 

suche: gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, ulotki, książki, tektura 

opakowaniowa, kartony, torebki i worki papierowe.  

5. Makulaturę związaną sznurkiem wraz z informacją pisemną zawierającą Imię, 

Nazwisko oraz klasę należy przekazywać dla Opiekuna danej Placówki Oświatowej. 

6. Makulatura będzie zbierana we wszystkie robocze dni tygodnia, w godzinach pracy 

Placówki Oświatowej. Przyniesiona ilość makulatury będzie ważona z dokładnością 

do 0,5 kg, a jej ilość zapisywana na konto każdego ucznia i klasy. 

7. Konkurs trwa od 10 września 2014 roku do 3 listopada 2014 roku. 

8. Podstawą do przyznania nagrody są następujące dokumenty: 

 Zgłoszenie udziału Placówki Oświatowej – Załącznik 1 do regulaminu 

konkursu; 

 Wypełniony Raport ze zbiórki makulatury – Załącznik 2 do regulaminu 

konkursu przesłany lub dostarczony do dnia 4 listopada 2014 r. do siedziby 

Urzędu Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów 

Kościelny, pokój nr 5. 

9. W konkursie zostanie wyłoniony zwycięzca tj. klasa, która zebrała największą ilość 

makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia:  

 

I miejsce = 
ilość  zebranej  makulatury  w danej  klasie  [kg ]

liczba  uczniów  w danej  klasie  [os ]
 

 

10. Nagrodą dla klasy, która zebrała największą ilość makulatury w przeliczeniu na 1 

ucznia jest wyjazd do Aquaparku w Suwałkach. 

11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przyznawania wyróżnień i nagród 

dodatkowych dla wyróżniających się uczniów. 



12. Opiekunowie Konkursu w danej Placówce Oświatowej odpowiadają za prowadzenie 

ewidencji zbiórki makulatury, zgłaszanie i ustalanie z Organizatorem Konkursu 

terminu odbioru makulatury z danej Placówki Oświatowej. 

13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 7 listopada 2014 roku.  

Termin wyjazdu do Aquaparku w Suwałkach uzgodniony zostanie z Dyrekcją 

Placówki.  

14. Organizator zapewnia każdej zgłoszonej Placówce Oświatowej odbiór makulatury w 

ustalonym terminie. Aby usprawnić odbiór przy zgłoszeniu należy podać warunki 

odbioru makulatury z danej Placówki (brak pomocy, piwnica, strych, długi korytarz, 

schody itp.)  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia terminu odbioru makulatury z 

placówki oświatowej, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.  

16. W trosce o skuteczność zbiórki Opiekunowi w danej Placówce zobowiązani się do 

zabezpieczenia miejsca prowadzonej zbiórki w celu uniknięcia potencjalnego 

niszczenia lub ubytku materiału. 

17. Źródłem finansowania nagród dla uczestników konkursu są środki budżetu Gminy 

Bargłów Kościelny oraz nagrody rzeczowe od sponsorów. 

18. Ze strony Organizatora Konkursu za prawidłową ewidencję i przebieg konkursu 

odpowiadają: 

 Katarzyna Ostrowska – podinspektor w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, 

tel. 0-87 642 40 91 wew. 40 

 Paweł Bućkowski – podinspektor w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny 

tel. 0-87 642 40 91 wew. 18 

19. Zgłaszanie i ustalanie terminu odbioru makulatury odbywa się pod nr tel. 0-87 642 40 

91 wew. 40 

20. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy Bargłów Kościelny. 

21. Wyniki konkursu mają charakter jawny i opublikowane będą na stronie internetowej 

www.barglow.dt.pl. 

22. Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie 

internetowej www.barglow.dt.pl oraz w Placówkach Oświatowych biorących udział w 

konkursie. 

23. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 


