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R E G U L A M I N  K O N K U R S U  

Zbierając makulaturę ratujemy środowisko  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizator konkursu  

 

Organizatorem konkursu o nazwie „Zbierając makulaturę ratujemy środowisko” 

jest MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Barskiej 12, 30-307 Kraków, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000442961, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

 

2. Cel i charakter konkursu  

 

Konkurs ma charakter proekologiczny, dążący do uwrażliwienia dzieci i młodzieży na 

problemy środowiska naturalnego związane z codziennym funkcjonowaniem człowieka oraz 

ukazanie potrzeby ochrony środowiska naturalnego, w tym siedlisk ptaków i zwierząt.  

 

Celem konkursu jest: 

a) popularyzowanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i 

możliwości recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych, 

b) budowanie pozytywnego wizerunku Organizatora wśród uczestników konkursu, 

c) dążenie do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,  

a przekazywanych do składowania, 

d) wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli  

w gospodarstwach domowych i w szkole, 

e) zbiórka makulatury, kartonów i tektury w szkołach podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych oraz wyłonienie zwycięzcy. 

 

3. Podmioty, które mogą brać udział w konkursie  

 

W konkursie mogą brać udział placówki oświatowe z terenu gmin objętych edukacją 

ekologiczną prowadzoną przez Organizatora.  

 

 

4. Miejsce udostępnienia regulaminu. Informacja o konkursie. 

 

1. Niniejszy regulamin będzie udostępniony w siedzibie Organizatora w Krakowie, ul. Barska 

12, 30-307 Kraków oraz na stronie internetowej Organizatora: www.mpgo.krakow.pl –  

w zakładce EKOLOGIA. 

2. Na terenie placówek oświatowych, które wezmą udział w konkursie, zostaną rozwieszone 

plakaty informujące o konkursie zawierające logo Organizatora. 

http://www.mpgo.krakow.pl/
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3. Relacja z przebiegu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. 

 

 

5. Czas trwania konkursu  

 

Przyjmowanie zgłoszeń udziału w konkursie będzie się odbywać od 16 do 20 kwietnia 2018 r. 

Zbiórka makulatury, kartonów i tektury w szkołach trwać będzie od 23 kwietnia 2018 r. 

do 31 maja 2018 r.  

Odbiór makulatury, kartonów i tektury nastąpi po 31 maja, najpóźniej 15 czerwca 2018 r. 

 

6. Zasięg terytorialny  

 

Konkurs prowadzony jest na terenie gmin objętych edukacją ekologiczną prowadzoną  

przez Organizatora. 

 

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

 

1. Adresat konkursu  

 

Konkurs jest adresowany do wszystkich placówek oświatowych na terenie gmin objętych 

edukacją ekologiczną, które w wyżej wymienionym terminie i na warunkach określonych 

w niniejszym regulaminie zgłoszą swój udział w akcji. 

 

 

2. Warunki przystąpienia do konkursu 

 

Wyrażenie woli przystąpienia do konkursu poprzez (Załącznik Nr 1): 

a) przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: konkurs@mpgo.krakow.pl; 

b) zgłoszenie listowne lub osobiste pod adresem: Małopolskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków. 

c) Zgłoszenia do konkursu należy dokonać w okresie od 16 do 20 kwietnia 2018 r. 

 

 

3. Kryteria konkursu 

Konkurs ma za zadanie wyłonienie placówek oświatowych, które zebrały największą ilość 

makulatury, kartonów i tektury w przeliczeniu na jednego ucznia. 

 

4. Zwycięzca konkursu 

 

W wyniku konkursu zostaną wyłonione trzy placówki oświatowe, które zebrały największą 

ilość makulatury, kartonów i tektury przypadające w przeliczeniu odpowiednio na jednego 

ucznia. Wybór szkół, które zrealizowały zbiórkę największej ilości makulatury odbędzie się na 

podstawie protokołów odbioru makulatury, kartonów i tektury sporządzonych przez 

Organizatora w okresie objętym trwaniem akcji (Załącznik Nr 2). 
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Wybór szkół, które zrealizowały zbiórkę największej ilości makulatury, kartonów i tektury 

odbędzie się na podstawie protokołów odbioru makulatury sporządzonych przez Organizatora 

w okresie objętym trwaniem akcji. 

 

 

5. Nagrody w Konkursie” Zbierając makulaturę ratujemy środowisko”: 

 

I miejsce: nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych 

 

II miejsce: nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych 

 

III miejsce: nagroda pieniężna w wysokości 200 złotych 

 

 

 

6. Zasady odbioru makulatury kartonów, tektury 

 

a) Zbieramy makulaturę gazetową szarą i kolorową, włączając w to tekturę i kartony. 

b) Makulatura, tektura i kartony nie mogą być zabrudzone, zwłaszcza substancjami 

oleistymi. 

c) Makulatura, tektura i kartony muszą być popaczkowane lub powiązane w taki sposób, 

aby były zdatne do załadunku i transportu. 

d) Makulatury, tektury i kartonów luzem niespakowanych Organizator nie odbiera. 

e) Makulatura, tektura i kartony zostaną odebrane w terminie ustalonym wspólnie przez 

Organizatora oraz szkołę biorącą udział w akacji. 

 

 

II. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD  

 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia  

15 czerwca 2018 roku. 

2. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu im nagrody przez 

przedstawiciela Organizatora. 

3. Wypłata nagród na rzecz zwycięzców konkursu nastąpi poprzez ich przekazanie na konta 

Rad Rodziców działających przy trzech zwycięskich placówka oświatowych. 

4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. 

 

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Administratorem danych osobowych udzielonych w związku z organizacją 

i przeprowadzeniem konkursu jest Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 

Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Barskiej 12, 30-307 Kraków. Przedmiotowe dane 

osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla organizacji 

i przeprowadzenia konkursu. 
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2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 

ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz 

ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez 

prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy 

kierować do Organizatora na adres: ”Administrator Danych Osobowych, Małopolskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków”. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych 

niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzców konkursu może prowadzić 

do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady 

konkursu „Zbierając makulaturę ratujemy środowisko”.  

2. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator. Z przebiegu 

Konkursu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez przedstawicieli 

Organizatora. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na 

adres: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 

Kraków, z dopiskiem „Zbierając makulaturę ratujemy środowisko”. Za rozstrzyganie 

reklamacji odpowiada Organizator. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej 

wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane 

z Konkursem. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji 

listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji 

przez Organizatora. 

 

 

  



Strona 5 z 6 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu  

„Zbierając makulaturę ratujemy środowisko”  

 

 

 
 
…………………………………………..                                    ………………………………... 
 Pieczęć szkoły                                         Data zgłoszenia  

 

 
 

    Deklaracja udziału w konkursie 

 
 
 
Niniejszym zgłaszam szkołę do udziału w konkursie zbiórki makulatury  

pn. „Zbierając makulaturę ratujemy środowisko”, organizowanym przez 

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z o.o. w Krakowie  

z siedzibą ul. Barska 12, 30-307 Kraków 

 
1. Nazwa i adres szkoły 

............................................................................................................... 

 

2. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zbiórki 

makulatury, tektury i kartonu w szkole  

........................................................................................................................ 

 

3. Telefon kontaktowy i adres mailowy osoby nadzorującej zbiórkę 

makulatury, tektury i kartonu w szkole  

........................................................................................................................ 

 

4. Łączna liczba uczniów w szkole  

.................................................................................... 

 

 

 

      ............................................................. 

      Data i podpis Dyrektora szkoły 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu  

„Zbierając makulaturę ratujemy środowisko”  

 
 
 
.................................................    ....................................................... 
Pieczęć szkoły                                                                     miejscowość, data 

 
 
 
Raport z przebiegu zbiórki makulatury oraz potwierdzenia ilości 

zebranej makulatury, tektury i kartonów 

 
 
Pełna nazwa i adres szkoły biorącej udział w Konkursie 

…………………………………………………….................................................................... 

 

Liczba uczniów w szkole ogółem……………………………………………………………... 

 

Ilość zebranej makulatury [kg]………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..    …………………………………… 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie     Organizator: 

zbiórki makulatury w szkole: 


