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Konkurs pod 

Patronatem 

Prezydenta  

Miasta Torunia 
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

Zbieramy makulaturę  

(i nie tylko)   

EKOKONKURS  
 

 
§ 1. Organizator konkursu 

 
Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Torunia. 

 
§ 2. Cel konkursu 

 
Celem konkursu jest: 
1. Wyrobienie nawyku selektywnego zbierania odpadów wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 
2. Promowanie postaw proekologicznych, w tym poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego 

gospodarowania odpadami. 
3. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi. 
4. Zwiększenie ilości odpadów o właściwościach surowców wtórnych odebranych z terenu Gminy Miasta 

Toruń i przekazanych do zagospodarowania w procesie recyklingu oraz wydzielenie ze strumienia 
odpadów komunalnych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 
§ 3. Warunki uczestnictwa 

 
1. W konkursie biorą udział przedszkola, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe (placówki) funkcjonujące 

na terenie miasta Torunia, mające minimum 50 uczniów, które w okresie od 1 października 2021 r. do                   
30 kwietnia 2022 r. prowadzić będą zbiórkę następujących rodzajów odpadów :  

a) makulatura (papier, tektura), 
b) puszki aluminiowe. 

2. Placówki biorące udział w konkursie prowadzić mogą dodatkowo zbiórkę  następujących rodzajów 
odpadów  

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zseie), 
b) nakrętki z tworzyw sztucznych. 

3. Zgłoszenie placówki do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza 
zgłoszeniowego, będącego załącznikiem nr 1 do regulaminu. Zgłoszeń należy dokonać przesyłając skan 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail odpady@um.torun.pl.  

 
§ 4. Przebieg konkursu 

 
1. Kierujący placówką wyznacza osobę (koordynator konkursu), nadzorującą przebieg konkursu w placówce 

(organizacja zbiórki surowców oraz inicjowanie i koordynacja  działań informacyjnych i edukacyjnych).  
2. Zasady zbiórki makulatury i puszek aluminiowych: 

a) Zebrane w ramach konkursu surowce przekazywane mogą być wyłącznie przedsiębiorcom 
prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym zezwolenie na zbieranie 
odpadów na terenie Gminy Miasta Toruń.  
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b) Organizator konkursu po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt.3 Regulaminu, przekaże 
placówkom biorącym udział w konkursie dane teleadresowe przedsiębiorców, do których przekazane 
zostać mogą surowce wtórne. 

3. Zbiórka puszek aluminiowych: 
a) Zbieranie puszek w przestrzeni publicznej placówki będzie odbywało się w pojemnikach kartonowych 

otrzymanych z Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL (ilość kartonów 
ograniczona, dostępność do wyczerpania zapasów) lub w innych opakowaniach. 

b) Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL przekaże wraz z pojemnikiem kartonowym 
materiały edukacyjne. 

4. W ramach konkursu przekazywane mogą być do punktów zbiórki wyłącznie surowce wtórne  pochodzące                             
z gospodarstw domowych uczniów placówki, dostarczone bezpośrednio przez uczniów do placówki.                                  
W potwierdzeniu, o którym mowa  w pkt. 9  należy uwzględnić wyłącznie odpady zebrane na terenie 
placówki biorącej udział w konkursie. 

5. Zbiórka nakrętek z tworzyw sztucznych: 
a) Zbieranie nakrętek w przestrzeni publicznej placówki będzie odbywało się w kartonach dostarczonych 

przez Fabrykę Cukierniczą Kopernik. 
b) Zebrane nakrętki placówki przekazują na dowolny przez siebie wybrany cel charytatywny. 
c) Organizator konkursu może udostępnić dane adresowe podmiotów, którym można będzie 

przekazywać nakrętki.  
d) Za każdy zapełniony nakrętkami karton przekazany na cele charytatywne placówki otrzymają podczas 

podsumowania konkursu karton pierników Katarzynek ufundowanych przez Fabrykę Cukierniczą 
Kopernik z zastrzeżeniem, że maksymalna ilość kartonów z piernikami przekazanych pojedynczej 
placówce nie będzie większa niż 50 sztuk. 

e) Przekazanie kartonów z nakrętkami musi być udokumentowane w postaci protokołu podpisanego 
przez podmiot, któremu przekazano zebrane nakrętki. 

f) Kartony do zbiórki nakrętek można odebrać w WGK UMT ul. Legionów 220 Toruń. 
6. Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zseie): 

a) Odbiór zseie realizowany będzie bezpłatnie  przez MB Recycling Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. 

b) Zbiórka dotyczy mało- i wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
c) Akcja zbierania odpadów zseie na terenie placówki nie powinna trwać dłużej niż 3 dni przed ich 

odbiorem. 
d) Konieczność odbioru zebranych odbioru odpadów zseie należy zgłosić MB Recykling z 30-dniowym 

wyprzedzeniem.    
e) Odpady zseie powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.  

7. Placówka biorąca udział w konkursie jest zobowiązana do zorganizowania zbiórki odpadów w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo uczniów i pracowników tej placówki. 

8. Placówka w okresie trwania konkursu zobowiązana jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie 
selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze scenariuszem lekcji, kartami pracy oraz prezentacjami, które 
będą udostępnione na stronie internetowej odpady.torun.pl. 

9. W terminie do dnia 15 maja 2022 r. placówka zobowiązana jest do przedłożenia pisemnego potwierdzenia 
przekazania odpadów makulatury i puszek aluminiowych, zebranych w ramach konkursu, do podmiotów 
zbierających te odpady. 

10. Wzór potwierdzenia, o którym mowa wyżej,  stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 
11. W terminie do 15 maja 2022 r. placówka zobowiązana jest do przedłożenia  pisemnego sprawozdania                   

z przeprowadzonych działań edukacyjnych, w którym należy wskazać tematykę zajęć, dane osoby 
prowadzącej zajęcia, termin ich przeprowadzenia, ilość dzieci/młodzieży, która wzięła udział w zajęciach. 

12. Niezrealizowanie obowiązków, o których mowa wyżej, w tym przedłożenie sprawozdania                                              
z przeprowadzonych działań edukacyjnych lub potwierdzenia przekazania odpadów do punktów zbiórki 
tych odpadów po terminie wskazanym w niniejszym regulaminie bądź uwzględnienie w złożonym 
potwierdzeniu przekazania do punktów zbiórki odpadów pochodzących z innego źródła niż wskazane                    
w pkt. 6, wyklucza możliwość uzyskania nagród, o których mowa w 5 Regulaminu. 

13. Podsumowanie z ilości przekazanych kartonów nakrętek należy przekazać na adres e-mailowy 

odpady@um.torun.pl w terminie do dnia 15 maja 2022 r.  Do podsumowania należy dołączyć skany 
protokołów przekazania pełnych kartonów. 
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§ 5. Nagrody 
 

1. Zajęcie  miejsca w konkursie uzależnione jest od masy odpadów makulatury i puszek aluminiowych 
zebranej w placówce oświatowej w czasie trwania konkursu. 

2. Przy dokonywaniu oceny placówki uwzględnia się liczbę uczniów w placówce wskazaną w formularzu 
zgłoszeniowym, o którym mowa w § 3 pkt. 3 regulaminu. 

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe w następującej wysokości: 
a) Za łączną zebraną w placówce masę odpadów makulatury i puszek aluminiowych w placówkach 

mających od 50 do 250 uczniów:  
- za zajęcie I  miejsca w wysokości  8 000,00 zł 
- za zajecie II miejsca w wysokości  5 000,00 zł 
- za zajęcie III  miejsca w wysokości  3 000,00 zł 

b) Za łączną zebraną masę odpadów makulatury i puszek aluminiowych w placówkach mających 
powyżej 250 uczniów:  

- za zajęcie I  miejsca w wysokości 10 000,00 zł 
- za zajecie II miejsca w wysokości  8 000,00 zł 
- za zajęcie III  miejsca w wysokości  5 000,00 zł 

c)  Za zebraną masę odpadów makulatury i puszek aluminiowych w placówkach mających powyżej 50 
uczniów, w  przeliczeniu na 1 ucznia placówki: 

- za zajęcie I  miejsca w wysokości 15 000,00 zł 
- za zajecie II miejsca w wysokości 13 000,00 zł 
- za zajęcie III  miejsca w wysokości 12 000,00 zł 
- za zajęcie IV miejsca w wysokości 11 000,00 zł 
- za zajęcie V  miejsca w wysokości 10 500,00 zł 
- za zajęcie VI  miejsca w wysokości   9 000,00 zł 
- za zajęcie VII  miejsca w wysokości   8 500,00 zł 
- za zajęcie VIII miejsca w wysokości   8 000,00 zł 
- za zajęcie IX  miejsca w wysokości   7 500,00 zł 
- za zajęcie X miejsca w wysokości   7 000,00 zł 
- za zajęcie XI miejsca w wysokości   6 500,00 zł 
- za zajęcie XII miejsca w wysokości   6 000,00 zł 
- za zajęcie XIII miejsca w wysokości   5 500,00 zł 
- za zajęcie XIV miejsca w wysokości   5 000,00 zł 
- za zajęcie XV miejsca w wysokości   4 500,00 zł 
- za zajęcie XVI miejsca w wysokości   4 000,00 zł 
- za zajęcie XVII miejsca w wysokości   3 500,00 zł 
- za zajęcie XVIII miejsca w wysokości   3 000,00 zł 
- za zajęcie XIX miejsca w wysokości   2 500,00 zł 
- za zajęcie XX miejsca w wysokości   2 000,00 zł 

4. Możliwe jest uzyskanie przez placówkę tytułu laureata konkursu zarówno w kategorii łącznej zebranej masy 
odpadów jaki i w kategorii zebranej masy odpadów  w  przeliczeniu na 1 ucznia placówki. W tym przypadku 
nagrody finansowe, o których mowa w pkt. 3 regulaminu sumują się 

5. Nagrody finansowe otrzymane w konkursie mogą być przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz 
wyposażenia sal lekcyjnych w placówce, która uzyskała tytuł laureata konkursu. W przypadku nie spełnienia 
tego warunku placówka zobowiązana jest do zwrotu otrzymanej nagrody finansowej. Laureaci konkursu 
zobowiązani są do przedłożenia Organizatorowi pisemnego sprawozdania z wydatkowania środków 
otrzymanych w ramach przyznanej nagrody finansowej w terminie do dnia 30 października 2022 r. 

6. Wielkogabarytowe nagrody rzeczowe zakupione w ramach konkursu powinny zostać oznakowane naklejką 
przekazaną przez Organizatora Konkursu po jego rozstrzygnięciu. 

7. Każda placówka oświatowa będąca laureatem konkursu może zgłosić do nagród indywidualnych: 
a) Maksymalnie 10 uczniów, którzy w sposób najbardziej aktywny uczestniczyli w zbiórce makulatury. 

Uczniowie ci otrzymają nagrodę w postaci bonu upominkowego o minimalnej wartości 100,00 zł. Łączna 
wysokość nagrody przypadająca na placówkę wynosi 1000,00 zł, a o podziale tej nagrody na 
poszczególnych uczniów decyduje dyrektor placówki. 
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b) Koordynatora konkursu, który zorganizował na terenie placówki akcję zbiórki odpadów oraz w sposób 
aktywny włączył się w przeprowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących konkursu. 
Osoba taka otrzyma nagrodę w wysokości 300 zł w postaci bonu upominkowego. 

8. Placówka oświatowa, w której w trakcie trwania konkursu przeprowadzone zostaną dodatkowe działania 
edukacyjne promujące wśród uczniów ideę selektywnej zbiórki odpadów i prawidłowego postępowania                         
z odpadami, w tym również zapobiegania ich powstawaniu, inne niż wskazane w § 4 pkt.8 Regulaminu, (np. 
w postaci wewnętrznych konkursów  plastycznych/fotograficznych/ filmowych o tematyce ekologicznej, 
organizacji przedstawień i warsztatów poświęconych tematyce gospodarowania odpadami oraz innych 
działań) otrzymać może dodatkową nagrodę finansową. Prowadzone działania należy opisać                                    
w sprawozdaniu, o którym mowa w § 4 pkt.11 Regulaminu.  

9. Nagrody, o których mowa w ust. 7, zostaną przyznane przez komisję konkursową składającą się                                  
z pracowników Urzędu Miasta Torunia, która oceni złożone przez placówki sprawozdania                                         
z przeprowadzonych działań edukacyjnych. Komisja konkursowa będzie oceniała atrakcyjność, 
innowacyjność, różnorodność, czytelność  oraz zasięg i oddziaływanie poszczególnych działań edukacyjnych  
prowadzonych przez placówkę.  

10. Pula nagród w kategorii dodatkowych działań edukacyjnych wynosi 15 000,00 zł, o ilości nagrodzonych 
placówek i wysokości przyznanej nagrody decyduje komisja konkursowa. 
 

§ 6. Postanowienia końcowe 
 

1) Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, z wyjątkiem jego § 5 pkt. 3.                                         
O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników drogą mailową. 

2) Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi do końca 
września 2022 roku.  

3) Do kontaktów w sprawie Konkursu ze Strony Organizatora są: 
a) Joanna Pepłowska  – kierownik referatu WGK UMT tel. 56 611 83 8336 
b) Radosław Tyczyński – gł. Specjalista WGK UMT tel. 56 611 83 8341 

4) Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, interpretacji i postanowień konkursu rozstrzyga Organizator. 
5) Opublikowanie listy laureatów, podsumowanie i zakończenie konkursu, w tym wręczenie nagród odbędzie 

się w terminie i miejscu ustalonym przez Organizatora. 
6) Wszystkie materiały i informacje dotyczące zasad organizacji konkursu  dostępne będą na stronie 

internetowej  odpady.torun.pl 
 

§ 7. Zasady przetwarzania danych osobowych 
 

1) Przetwarzanie dla potrzeb konkursu informacji zawierających dane osobowe będzie realizowane  
z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 178) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. 

2) Podając dane osobowe uczniów, o których mowa § 5 pkt.3 lit a. Regulaminu, placówka oświadcza, iż 
posiada zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku osób wymienionych w sprawozdaniu 
końcowym konkursu. Brak zgody uniemożliwia uczestnictwo uczniów placówki w konkursie indywidualnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 Partnerzy: 
 
 
 


