Regulamin konkursu
„Ratuj drzewa – zbieraj makulaturę”.
1. Organizatorzy:
- Urząd Gminy w Regiminie, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Cele konkursu:
a) propagowanie działalności proekologicznej wśród uczniów i
społeczności lokalnej,
b) kreowanie prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania
odpadami (selektywna zbiórka odpadów),
c) kształtowanie rozwiązań bezpiecznych dla ludzi i środowiska.
3.

Organizacja konkursu
a) konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Regimin oraz
Leśniczego Leśnictwa Szulmierz,
b) patronat medialny nad konkursem sprawuje Katolickie Radio
Ciechanów oraz Redakcja Tygodnika „Extra Ciechanów”.

4. Zadania.
a) stworzenie sieci punktów zbiórki surowców wtórnych w szkołach
na terenie gminy Regimin,
b) stworzenie mechanizmu zbiórki i odbioru makulatury od
mieszkańców gminy Regimin,
c) efektywne pozyskanie makulatury.
5. Adresaci.
Uczestnikami konkursu mogą być placówki oświatowe funkcjonujące na
terenie gminy Regimin.
6. Warunki uczestnictwa.
a) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do
Organizatora karty zgłoszenia (stanowiącej załącznik do
niniejszego Regulaminu),
b) makulaturę zebraną w czasie trwania konkursu należy
przekazywać do podmiotów zajmujących się zbiórką makulatury,

c) ilość zdanej do punktu zbiórki makulatury należy udokumentować
stosownym pisemnym potwierdzeniem wystawionym przez
odbiorcę,
d) jedna szkoła może przedstawić kilka kolejnych potwierdzeń ilości
przekazanej makulatury w czasie trwania konkursu,
e) dokumenty potwierdzające zdanie makulatury lub ich kopie
potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy przedłożyć do
Urzędu Gminy (Sekretariat Urzędu, pokój nr 8) w terminie do dnia
12 czerwca 2009 r.,
f) udział w Konkursie organizowanym przez Urząd Gminy w
Regiminie nie ogranicza uczestnictwa w innych tego typu
konkursach organizowanych przez inne instytucje lub podmioty.
7. Kryteria oceny.
a) efekty podjętych działań – masa zebranej makulatury,
b) kolejność szkół biorących udział w konkursie ustala się dzieląc
wagę zebranej makulatury przez ilość uczniów uczęszczających do
danej szkoły.
8. Nagrody.
a) Organizator przyzna poszczególnym uczestnikom nagrody
rzeczowe kierując się osiągniętymi przez uczestników efektami
zbiórki (pkt.7 niniejszego Regulaminu),
b) Organizator przyzna indywidualne nagrody uczniom szczególnie
wyróżniającym się w zbiórce makulatury, którzy wytypowani
zostaną przez szkoły-uczestników Konkursu,
c) Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych
wyróżnień,
d) źródłem sfinansowania nagród dla uczestników konkursu są środki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz środki pozyskane od sponsorów.
9. Czas trwania konkursu.
a) rozpoczęcie konkursu ustala się na dzień 11 grudnia 2008 roku,
b) ostateczny termin zakończenia zbiórki makulatury i przekazania
dokumentacji zbiórki upływa z dniem 12 czerwca 2009 roku,
c) podsumowanie wyników konkursu nastąpi w 19 czerwca 2009 roku
na spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Gminy w Regiminie.

10. Postanowienia końcowe.

a) Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w
niniejszym Regulaminie,
b) Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania wyników
konkursu w mediach lokalnych oraz na stronie internetowej Urzędu
Gminy,
c) tekst Regulaminu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie
internetowej Organizatora: www.regimin.bazagmin.pl
d) osoby udzielające informacji związanych z konkursem:
Małgorzata Kosińska – Sekretarz Urzędu Gminy w Regiminie,
tel. 0-23 681 17 56 wew. 22
Joanna Olszewska – Inspektor w Urzędzie Gminy w Regiminie,
tel. 0-23 681 17 56 wew. 26.
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Zatwierdzam
…………………………..

Załącznik do Regulaminu konkursu
„Ratuj drzewa – zbieraj makulaturę”

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Nazwa szkoły
Dokładny adres

Imię i nazwisko opiekuna

Telefon kontaktowy

Liczba uczniów w szkole

Zgłaszam szkołę………………………………………………
do udziału w konkursie „Ratuj drzewa – zbieraj makulaturę.”

………………………..
(podpis opiekuna)

…………………………...
(podpis Dyrektora i pieczęć szkoły)

