
REGULAMIN KONKURSU „SEGREGUJ ODPADY” - VII EDYCJA
- SZKOŁY WYŻSZE -

I. Wprowadzenie

§1
Celem konkursu jest:
u pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat sposobu gospodarowania odpadami;
u kształtowanie codziennych zachowań w domu i na uczelni;
u kształtowanie odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia;
u wyrobienie świadomości ekologicznej i ekologicznego myślenia;
u pogłębienie znajomości problemów środowiskowych związanych z odpadami komunalnymi;
u ugruntowanie przekonania o konieczności segregacji odpadów oraz odzyskiwania surowców wtórnych;
u wyłonienie ze strumienia odpadów komunalnych surowców wtórnych typu: plastiki, metale, makulatura,

szkło białe i kolorowe oraz odpady niebezpieczne w postaci baterii i tym samym ograniczenie ilości tych
odpadów trafiających na składowiska komunalne. 

§2
Organizatorami konkursu są:
1. Prezydent Miasta Płocka;
2. Związek Gmin Regionu Płockiego, zwany dalej  ZGRP;
3. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka, zwany dalej ZUOK;
4. SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., zwana dalej SITA PGK;
5. EKO-MAZ Sp. z o.o.;
6. REMONDIS Sp. z o.o.;
7. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, zwane dalej RCEE.

§3
Za prawidłowy przebieg konkursu w imieniu organizatorów odpowiada Komisja Konkursowa, zwana dalej
Komisją w składzie:

Lp Reprezentant Funkcja w Komisji
1. Prezydenta Miasta Płocka – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska
Przewodniczący Komisji

2. Prezydenta Miasta Płocka-  Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Zastępca Przewodniczącego
3. ZGRP – Dyrektor Biura Członek Komisji
4. ZUOK – Prezes Zarządu Członek Komisji
5. SITA PGK – Prezes Zarządu Członek Komisji
6. EKO-MAZ – Prezes Zarządu Członek Komisji
7. REMONDIS – Dyrektor Oddziału Płock Członek Komisji
8. RCEE – Prezes Zarządu Członek Komisji

§4
1. Czas trwania VII edycji konkursu – 20 września 2007 do 6 czerwca 2008.
2. Konkurs realizowany będzie na terenie administracyjnym Miasta Płocka w 3 szkołach wyższych.
3. W konkursie uczestniczy cała społeczność studencka.

§5
1. Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  zgłoszenie  uczestnictwa  w  konkursie  w  terminie  do

17 września 2007 r.  do siedziby  ZGRP, ul.  Kobylińskiego 6, tel.  024 263 32 74, 024 262 19 39 (wg
wzoru załączonego do regulaminu).

2. Warunkiem  prowadzenia  i  rozstrzygnięcia  konkursu  w  szkołach  wyższych  jest  zgłoszenie  conajmniej
2 szkół.
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II. Sposób realizacji konkursu
§6

1. W szkołach biorących udział w konkursie przeprowadzona zostanie akcja selektywnej zbiórki odpadów:
➔ opakowań typu PET,
➔ aluminiowych puszek po napojach,
➔ papieru i tektury, 
➔ baterii,
➔ szkło białe,
➔ szkło kolorowe.

2. Szkołom w celu przeprowadzenia konkursu organizatorzy zapewnią 5 pojemników do selektywnej zbiórki
oraz 1 pojemnik na odpady niebezpieczne (baterie).

3. Władze uczelni  zobowiązani  są  do wyznaczenia  miejsc  ustawienia  pojemników tak,  aby możliwa była
łatwa obsługa (zważenia i wywiezienie zebranych odpadów) oraz do zorganizowania selektywnej zbiórki
na terenie swoich placówek. Zaleca się ustawienie pojemnika na baterie wewnątrz budynku.

4. Władze uczelni  potwierdzą przyjęcie  pod nadzór  pojemników w karcie  przekazania  wystawionej  przez
SITA PGK, ZUOK i REMONDIS. 

5. SITA PGK będzie opróżniać pełne pojemniki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu: tel. 024 367 53 60,
pracownik – p.  Małgorzata Tucholska, a firma REMONDIS będzie opróżniać pojemniki na szkło białe
i kolorowe  w  ustalone  dni  po  uprzednim  telefonicznym  uzgodnieniu:  osoba  do  kontaktu  Tadeusz
Kacprzak, Arkadiusz Jażdzyk tel. 024 262 70 16.

6. Opróżnianie pojemników odbywać się będzie na następujących zasadach:
a. pojemnik przed opróżnieniem zostanie zważony w celu ustalenia wagi brutto,
b. ponowne zważenie pojemnika nastąpi po jego opróżnieniu w celu ustalenia wagi samego pojemnika,
c. różnica wag stanowi wagę netto zebranych selektywnie odpadów,
d. waga  netto  wpisywana  jest  w  kartę  szkoły  i  potwierdzana  przez  przedstawiciela  szkoły

i przedstawiciela SITA PGK / REMONDIS,
e. karta szkoły wypełniana jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden posiada szkoła, a drugi SITA

PGK / REMONDIS.

§7
1. Ilość baterii liczona jest i oceniana oddzielnie. 
2. Opróżnianie  pojemników na  baterie  prowadzone  będzie  przez  ZUOK w Kobiernikach  po  uprzednim

telefonicznym uzgodnieniu: tel. 024 367 53 60, p. Małgorzata Przybylska.
3. Opróżnianie pojemników odbywać się będzie na następujących zasadach:

a. pojemnik zostanie opróżniony do worka lub innego pojemnika,
b. ważenie pojemnika odbędzie się komisyjnie w ZUOK,
c. waga  netto  asortymentu  wpisywana  zostanie  w kartę  szkoły i  potwierdzana  przez przedstawiciela

szkoły i pracownika ZUOK,
d. karta szkoły wypełniana jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden posiada szkoła, 
a drugi ZUOK.

§8
1. Ilości  odnotowane  na kartach  szkół  zostaną  na  zakończenie  VII  edycji  konkursu  (6 czerwca 2008 r.)

zliczone przez REMONDIS oraz SITA PGK i na tej podstawie zostanie ustalona ogólna ilość zebranych
selektywnie odpadów oraz ilość baterii w danej szkole.

2. W celu  ustalenia  najlepszej  uczelni  ogólna  ilość  zebranych odpadów (w poszczególnych kategoriach)
przez uczelnię zostanie podzielona przez liczbę studentów uczęszczających do szkoły wg stanu na dzień
31 października 2007 r. 

3. O wynikach powyższych obliczeń REMONDIS i SITA PGK powiadomią ZGRP.

§9
1. Puszki aluminiowe, opakowania PET oraz papier i tekturę zebrane w szkołach są zwożone nieodpłatnie do
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ZUOK-u, a szkło białe i szkło kolorowe zebrane w szkołach w zależności od jakości REMONDIS zawozi
nieodpłatnie  do  sortowni  szkła  REMONDIS  w  Warszawie,  gdzie  odpady  są  doczyszczane  albo
bezpośrednio do Huty Szkła w Wołominie lub Huty Szkła „Antoninek” w Poznaniu. 

2. ZUOK otrzymane odpady doczyszcza, beluje i sprzedaje do dalszego przerobu.
3. ZUOK przeznaczy środki finansowe dla szkół wyliczone wg stawek za 1 Mg:

a. puszki aluminiowe – 1000,00 PLN
b. opakowania PET – 150,00 PLN
c. papier i tektura = 15,00 PLN
d. baterie = 0,50 PLN/kg.

4. Po uzyskaniu stosownych informacji od  ZUOK, RCEE wystawi faktury za dostarczone odpady wg stawek
wymienionych  w  ust.  3  oraz  podzieli  otrzymaną  kwotę  między  szkoły  biorące  udział  w  konkursie
proporcjonalnie do ilości zebranych przez nie odpadów i przeleje te środki na rachunki bankowe wskazane
przez szkoły.

§10
Dyrektor szkoły, który zgłosił swoją placówkę do konkursu, wyznacza Szkolnych Koordynatorów Konkursu
(max. 2 osoby), zwanych dalej Koordynatorami – osoby odpowiedzialne za realizację zadań konkursu przez
oddziały szkoły.
1. Do  zadań  Szkolnych  Koordynatorów  Konkursu  należy  aktywizacja  społeczności  studenckiej  poprzez

przygotowywanie  gazetek  ściennych  o  tematyce  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych,  tablicy
informacyjnej o konkursie, organizację międzygrupowego konkursu na najaktywniejszą grupę, organizację
apeli, na których studenci i wykładowcy wysłuchają krótkie komunikaty dot. Konkursu, współdziałanie
z koordynatorem  ZGRP,  inne  działania.  Wszystkie  działania  wewnętrzne  szkoły  dotyczące  udziału
w VII edycji konkursu należy udokumentować w formie raportu (forma raportu dowolna, mile widziana
dokumentacja zdjęciowa).

2. W imieniu ZGRP z Koordynatorami kontaktują się p.:  Aneta Pepławska,  Małgorzata Gronczewska,
tel. 024 263 32 74; 024 262 19 39.

III. Nagrody

§11
1.  Po  analizie  wyników  Komisja  przyzna  I,  II  i  III  miejsce  w  5  kategoriach  w  zależności  od  rodzaju

asortymentu. 

Wysokość nagrody rzeczowej za I miejsce zostaje określona  na:
➔ w kategorii makulatura – 1.000,00 PLN
➔ w kategorii tworzywa sztuczne -  2.000,00 PLN
➔ w kategorii metale – 1.000,00 PLN
➔ w kategorii szkło – 500,00 PLN
➔ w kategorii baterie – 250,00 PLN

Natomiast  wysokość  nagrody  rzeczowej  za  II  i  III w  każdej  z  w/w  kategorii  zostanie  określona
proporcjonalnie  w zależności  od  masy zebranych  odpadów w danej  kategorii  podzielonej  przez liczbę
studentów danej szkoły na dzień 31 października 2007 r.. 

Nagroda specjalna  w wysokości 400,00 PLN  – dotyczy tylko kategorii  plastiki - za najwyższą kulturę
zbierania - wyrażaną średnią gęstością pojemnika  

2. ZGRP zakupi uzgodnione z władzami uczelni nagrody rzeczowe.
3. Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa. 
4. Organizatorzy konkursu przewidują  również nagrodę rzeczową dla  jednego najaktywniejszego ucznia  z

każdej  placówki  oświatowej  biorącej  udział  w  Konkursie.  Ucznia  wybiera  placówka  oświatowa,
przesyłając do Biura Związku pisemne zgłoszenie z krótkim uzasadnieniem wyboru.
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