Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
59-220 Legnica, Aleja Orła Białego 2,
tel. (076) 86 29 430, fax. (076) 721 24 96
e-mail: epanczak@zielonaakcja.pl, www.zielonaakcja.pl

Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnica
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU
„Czyściciel Świata w Legnicy”

 ORGANIZATORZY:
a) Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, ul. Orła Białego 2, 59-220 Legnica – zwana dalej FEZA - główny
organizator konkursu;
b) Urząd Miasta Legnicy Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami, Plac Słowiański 8, Legnica współorganizator;
c) Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60; 59-220 Legnica współorganizator.

 UCZESTNICY KONKURSU:
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych
z terenu miasta Legnicy.
 CEL KONKURSU:
a)
b)
c)
d)
e)

promowanie i upowszechnianie wśród młodzieży idei selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat sposobu gospodarowania odpadami;
ugruntowanie przekonania o konieczności segregacji odpadów oraz odzyskiwania surowców wtórnych;
zwiększenie świadomości ekologicznej;
integracja uczniów.

 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie formularza uczestnictwa w konkursie, który stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu – załącznik nr 1;
b) uczestnik konkursu bierze udział w minimum dwóch kategoriach konkursowych;
c) placówka oświatowa przeprowadza akcję selektywnej zbiórki odpadów, w wybranych kategoriach:
a)

Podstawowe kategorie konkursowe
I Makulatura
II Puszki
III Baterie
IV Nakrętki (z tworzywa sztucznego)
V Butelki typu Pet
VI Elektroodpady (kompletne)
Uwaga: Nie będzie prowadzona zbiórka szkła!
Każda kategoria konkursowa prowadzona jest w trzech grupach wiekowych:
 przedszkola;
 szkoły podstawowe;
 gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz inne placówki oświatowe.
Kategorie dodatkowe:
 listopad: telefony komórkowe;
 grudzień: zużyty sprzęt IT (np. tablety, konsole itp.);
 styczeń: kalendarze;
 luty: termometry elektroniczne;
 marzec: płyty CD;
 kwiecień: zabawki;
 maj: zużyte książki;
 czerwiec: zeszyty, zużyte ćwiczenia i inne jednorazowe pomoce edukacyjne.
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d) w każdej kategorii, dla wszystkich uczestników, wyliczony będzie stosunek ilości zebranych odpadów do
liczby wskazanych w formularzu uczniów, którego wartość decydowała będzie o miejscu w ogólnej
klasyfikacji;
e) w każdej z podstawowych kategorii konkursowych koordynator w placówce oświatowej wyłoni dwoje
najaktywniejszych uczniów, którzy zostaną wyróżnieni w finale;
f) jednostkom oświatowym, które złożą w terminie Formularz uczestnictwa, w celu przeprowadzenia konkursu
organizatorzy zapewnią pojemniki/ worki do segregacji wg wielkości zadeklarowanych w Formularzu.
g) dyrektorzy jednostek oświatowych zobowiązani są do wyznaczenia takich miejsc zbierania surowców,
ustawienia pojemników i gromadzenia worków, aby możliwy był łatwy ich odbiór oraz uniemożliwiających do
nich dostęp osób nieuprawnionych;
h) odbiór selektywnie zebranych odpadów, zgromadzonych w workach, pojemnikach lub w przypadku
makulatury związanych, będzie przeprowadzony przez LPGK w Legnicy, po uprzednim zgłoszeniu
telefonicznym bądź mailowym do pracownika Zakładu Oczyszczania Miasta – Pani Anny Daniłowicz tel. 76/
856 63 40 wew. 23 lub fax 076/ 856 63 41 , e-mail a_danilowicz@lpgk.pl
i) odebrane odpady zostaną dostarczone do RIPOK i zważone. LPGK Sp. z o.o. wystawi potwierdzenie odbioru
surowców zebranych w ramach praktycznych ekologicznych warsztatów edukacyjnych, które zwierać będzie
informację o ilości przekazanych odpadów przez placówkę biorącą udział w konkursie. Egzemplarz w/w
potwierdzenia zostanie przesłany na adres jednostki oświaty.
j) wszelkie informacje dotyczące konkursu będą umieszczane na bieżąco na stronie www.zielonaakcja.pl oraz na
dedykowanej stronie internetowej miasta.

 WYMOGI FORMALNE:
a) formularz uczestnictwa należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2016 r. do siedziby
FEZA osobiście lub na adres mailowy: epanczak@zielonaakcja.pl;
b) formularze złożone po terminie nie będą brane pod uwagę;
c) na podstawie złożonych formularzy uczestnictwa FAZA sporządzi wykaz placówek biorących udział
w konkursie i przekaże go do LPGK Sp. z o.o.
d) konkurs (zbiórka surowców) trwa do 30 czerwca 2017 r.;
e) po zakończeniu konkursu koordynatorzy mają obowiązek do dnia 7 lipca 2017r dostarczyć wypełnioną Kartę
ewaluacyjną z nazwiskami dzieci, które były najbardziej aktywne w zbiórce surowców – Załącznik nr 2;
f) dyrektor jednostki oświatowej, który zgłosił swoja placówkę do konkursu, wyznacza koordynatora- osobę
odpowiedzialną za realizację zadań konkursu przez oddziały jednostki. Dane koordynatora (imię , nazwisko
i nr telefonu) należy wpisać w formularzu uczestnictwa;
g) do zadań koordynatora należy: aktywizacja społeczności szkolnej/przedszkolnej poprzez organizację imprez
szkolonych, przeprowadzenie zajęć o tematyce odpadowej, przeprowadzenie międzyklasowych konkurów na
temat właściwego postępowania z odpadami itp. Wszystkie prowadzone działania należy udokumentować
w formie zdjęć, krótkiej informacji o wydarzeniu i przesłać na adres epanczak@zielonaakcja.pl. Informacje te
będą publikowane na stronie internetowej www.zielonaakcja.pl oraz na dedykowanej stronie internetowej
miasta.

 KRYTERIA OCENY:

Ilości odebranych odpadów odnotowane na kartach jednostek oświatowych zostaną zliczone przez LPGK
i przekazane do FEZA. Na tej podstawie zostanie ustalona ogólna ilość zebranych selektywnie odpadów,
w poszczególnych kategoriach w danej jednostce.
b) Ilość wysegregowanych surowców będzie przeliczana w ilości na jednego ucznia, czyli ilość
wysegregowanych surowców dzielimy przez ilość uczniów w danej placówce oświatowej (zadeklarowana
w Formularzu uczestnictwa).
c) W konkursie brane są pod uwagę tylko te ilości odpadów, które zostały przekazane do LPGK w Legnicy.
a)

 KOMISJA KONKURSOWA:
I W skład komisji Konkursu wchodzą przedstawiciele:
a) Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, ul. Orła Białego 2, 59-220 Legnica;
b) Urzędu Miasta Legnicy, Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami, Plac Słowiański 8, Legnica;
c) Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60; 59-220 Legnica.
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II Zakres prac Komisji Konkursowej:





Zespół organizacyjny konkursu powołuje Komisję Konkursową;
Komisja Konkursowa powinna składać się z minimum trzech osób;
Przewodniczący Komisji przedstawia wyniki końcowe w dniu organizacji podsumowania;
Wynik końcowy jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

 NAGRODY:
1) W ramach Konkursu przyznawane będą:
a) statuetka,
b) dyplomy,
c) wyróżnienia,
d) nagrody rzeczowe lub finansowe.
2) Spośród placówek, które wezmą udział we wszystkich kategoriach Konkursowych wybrana zostanie jedna,
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

która otrzyma statuetkę Prezydenta Miasta Legnicy jako najlepsza placówka recyklingu;
W każdej z kategorii głównych zostanie przyznana jedna nagroda główna i dwa wyróżnienia;
Wyróżnienia zostaną przyznane również uczniom zgłoszonym przez koordynatorów;
W każdej kategorii dodatkowej przewidziane jest wyróżnienie za największą ilość zebranych odpadów;
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w Konkursie;
Po ocenie przedstawionych w sprawozdaniu (karcie ewaluacyjnej) działań edukacyjnych, Komisja przyzna
nagrodę motywacyjna dla trzech najlepszych koordynatorów;
Organizator zastrzega prawo do nieprzyznania nagrody przez Komisję Konkursu. Nieprzyznanie nagrody nie
stwarza jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu po stronie uczestników;
Nagrody zostaną wręczone na Gali finałowej, która odbędzie się we wrześniu 2017r.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące konkursu proszę kierować:
 Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, ul. Orła Białego 2, 59-220 Legnica – zwana dalej FEZA; tel. 76 862



94 30, główny organizator konkursu: Ewa Pańczak;
Urząd Miasta Legnicy Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami, Plac Słowiański 8, Legnica tel. 76
72 12 340 lub 343, współorganizatorzy konkursu: Alina Godyń, Ewelina Baranek;
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60; 59-220 Legnica. Tel. 76
856 63 50 współorganizatorzy konkursu: Renata Sosnowska – Noworól, Anna Daniłowicz, tel. 76 856 63 40
wew. 23 lub fax 076 856 63 41 , e-mail a_danilowicz@lpgk.pl – zgłoszenia odbioru.

