Regulamin konkursu
,,Na baterie też jest sposób – 2016”
Organizatorzy:
Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej Urząd Miasta Bolesławiec we współpracy
z Miejskim Zakładem Gospodarki Konkunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
oraz Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.
Cel:
-

Upowszechnianie wiedzy na temat segregacji odpadów komunalnych i selektywnej
zbiórki baterii prowadzonej w Bolesławcu.
Kształtowanie właściwej postawy młodych mieszkańców miasta wobec problemu
rosnącej liczby odpadów.
Promowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Bolesławca.
Aktywizacja szkół w dziedzinie ekologii i ochrony lokalnego środowiska.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem może być grupa przedszkolna lub klasa wraz z wychowawcą.
Konkurs rozgrywany jest w następujących kategoriach:
 Przedszkola – NAJLEPSZA GRUPA PRZEDSZKOLNA (I, II, III MIEJSCE);
 Szkoły – NAJLEPSZA KLASA (I, II, III MIEJSCE).
Pisemnego zgłoszenia przedszkola lub szkoły do udziału w konkursie ,,Na baterie też
jest sposób – 2016”, wraz z wykazem uczestników - grup przedszkolnych/klas, należy
dokonać po zapoznaniu się z regulaminem konkursu, poprzez wypełnienie formularza
zgłoszenia i dostarczenie go organizatorowi do 29 stycznia 2016 r. Przesłanie zgłoszenia do
konkursu oznacza akceptację zapisów regulaminu.
Kalendarium konkursu:
 29 stycznia 2016 r. ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestników do
konkursu ,,Na baterie też jest sposób – 2016”.
 1 lutego 2016 r. od tego dnia uczestnicy zbierają zużyte baterie wykorzystywane
w gospodarstwach domowych. Komisja Konkursowa raz w miesiącu będzie odbierać
zebrane baterie ze szkół oraz przedszkoli, za pokwitowaniem odbioru. Po zważeniu
baterie będą przekazywane za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. do recyklingu.
 20 maja 2016 r. zakończenie części konkursowej.
 Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się
w pierwszej połowie czerwca 2016 r. w obecności Prezydenta Miasta, podczas
podsumowania działań Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.
 Realizacja nagród nastąpi w czerwcu 2016 r.

Zasady konkursu:
1) Dyrektor przedszkola/szkoły dokonuje zgłoszenia grup przedszkolnych/klas
chętnych do udziału w konkursie, na załączonym formularzu zgłoszenia.
2) Zgłoszona grupa przedszkolna lub klasa zbiera wszystkie rodzaje zużytych
baterii wykorzystywanych w gospodarstwach domowego, na swoje konto.
3) Zebrane baterie są przekazywane przez opiekunów klas/grup Komisji
konkursowej, która raz w miesiącu będzie odbierać zebrane baterie
z siedziby szkoły/przedszkola (po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym),
za pokwitowaniem odbioru. Po zważeniu baterie będą przekazywane
za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. do
recyklingu.
4) Uzyskana masa zużytych baterii zasila konto uczestnika konkursu. Uczestnicy
każdorazowo otrzymują pokwitowanie odbioru przekazanych baterii.
5) Rejestr uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach oraz masę
zebranych i sukcesywnie przekazywanych baterii prowadzi Miejskie Centrum
Edukacji Ekologicznej.
6) Nagrody zostaną sfinansowane ze środków budżetu miasta Bolesławiec,
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, oraz
Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.
7) Zwycięzcą
konkursu
w
danej
kategorii,
jest
uczestnik
(grupa przedszkolna/klasa), który na swoim koncie zgromadzi największą
masę zużytych baterii.
8) I nagrodą jest jednodniowa wycieczka do Ogrodu Botanicznego lub
Zoologicznego we Wrocławiu dla zwycięskiej grupy przedszkolnej oraz klasy
wraz wychowawcą i opiekunami. Organizator zapewnia laureatom przejazd
autokarem do i z Wrocławia oraz bilety wstępu do ogrodu. Zadaniem
przedszkola/szkoły jest zapewnienie kierownika wycieczki oraz ubezpieczenia
uczestników wycieczki.
10) Uczestnikom, którzy zajmą II oraz III miejsce, organizator ufunduje bilety
wstępu na grupowy seans filmowy.
11) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.
12) Zgłoszenia odbioru baterii należy dokonać telefonicznie lub poprzez e-mail:
MCEE tel. 75 645 65 02, e-mail: graczyk@um.boleslawiec.pl

