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                                                                                                             Miejski Zakład Zieleni, Dróg  

                                                                                                              i Ochrony Środowiska 

                                                                                                               w Kołobrzegu Sp.z o.o. 

REGULAMIN KONKURSU 
                                                  „ZBIERAJ NIE WYRZUCAJ ” 

 
 
 
 

I ORGANIZACJA I CELE KONKURSU 
 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w 
Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg - Koordynator 
Konkursu. 

2. Konkurs jest adresowany do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta 
Kołobrzeg. 

3. Przedmiotem konkursu jest zbiórka zużytych baterii. 
4. Celem konkursu jest wyrabianie nawyku segregacji odpadów oraz  zminimalizowanie 

ujemnego wpływu baterii na środowisko. 
 
II ORGAN OCENIAJĄCY 
 

1. Organem oceniającym będzie Koordynator Konkursu – pracownicy przez niego 
wyznaczeni w dniu zakończenia konkursu. 

2. Zadania organu oceniającego: 
a) bierze czynny udział w odbiorze i ważeniu zebranych baterii od placówek 

biorących udział w konkursie, 
b) typuje zwycięzców, 
c)  odpowiada za sprawne i terminowe przeprowadzenie konkursu. 

 
III ZASADY KONKURSU 
 

1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie zgłoszenia (zał. nr 1), które 
należy przekazać Koordynatorowi Konkursu do dnia 28.10.2019 r. na wskazany 
adres e-mail d.szubert@zielen.kolobrzeg.pl 

2.  Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia (zał.nr 1) będzie jednoznaczne z 
zaakceptowaniem regulaminu konkursu oraz akceptacją formularza przekazania 
darowizny (zał. nr 2). 
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3.  Do konkursu mogą przystąpić szkoły podstawowe i  przedszkola z terenu miasta 
Kołobrzeg. 

4.  Konkurs trwa od 04.11.2019 r. do 19.12.2019 r. W pierwszym dniu trwania konkursu 
Koordynator Konkursu dostarczy placówkom zgłoszonym do konkursu pojemniki na 
zbierane baterie. 

5. W ostatnim dniu trwania konkursu Koordynator Konkursu dokona odbioru od placówek 
biorących udział w konkursie pojemników z zebranymi bateriami do godziny 15:00. W 
tym samym dniu, nastąpi ważenie zebranych baterii w siedzibie Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Korzyścienku (RIPOK), ul. Wspólna 1,  
78-132 Korzyścienko. Przy ważeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele placówek 
biorących udział w konkursie.  

6. Termin oficjalnego wręczenia nagród i podsumowania konkursu zostanie przesłany na 
adresy e-mail wszystkich uczestników oraz zostanie podany na oficjalnej stronie 
internetowej Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu 
Sp. z o.o. 

7. Konkurs polega na zebraniu jak największej ilości zużytych baterii mierzonej w kg  
w przeliczeniu na jedno dziecko uczęszczające do placówki. 

8. Zużyte baterie należy zbierać do pojemników przekazanych przez Koordynatora 
Konkursu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia informacji o wynikach i uczestnikach 
w prasie i telewizji. 

 
 
IV KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 

1. O zwycięstwie w konkursie zdecyduje ilość zebranych zużytych baterii w kg  
w przeliczeniu na 1 dziecko uczęszczające do placówki (zgodnie z zał.nr 1) 

2. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze szkoły podstawowe oraz trzy pierwsze 
przedszkola, które zebrały największą ilość zużytych baterii w przeliczeniu na  
1 dziecko uczęszczające do placówki. 

 
V PRZEWIDYWANE NAGRODY 
 

1. Nagrody dla zwycięzców zostaną dostarczone po uzgodnieniu z dyrekcją placówki, na   
     podstawie protokołu z odbioru darowizny (zał.nr 2). 
2. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe uzgodnione z dyrekcją placówki  

o wartości przypisanej do zajętego miejsca.  
3. Za zajęcie I miejsca przysługiwać będzie nagroda o wartości do 2000 zł., za II miejsce 

nagroda o wartości 1000 zł oraz za III miejsce nagroda o wartości do 500 zł. 
4. Każda placówka oświatowa zgłoszona do konkursu otrzyma dyplom wraz  

z podziękowaniami. 
 
 Lista nagrodzonych placówek zostanie podana do publicznej wiadomości. 
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Załącznik nr 1 
 

Formularz zgłoszenia 
 
 
 .................................... 

(miejscowość, data) 
(pieczątka) 
 
 
 

Koordynator Konkursu 
 
 
 

Zgłoszenie do udziału  
 

w konkursie pt. „ZBIERAJ NIE WYRZUCAJ” 
 
 
 

Adres  Szkoły / 
Przedszkola 

Nazwisko osoby 
prowadzącej akcję 
ze strony Szkoły / 

Przedszkola 

Telefon oraz adres  
e-mail 

 
Liczba dzieci 

uczęszczających do 
Szkoły/Przedszkola 

    

 
 
 
 

………………………………. 
Podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2 
 
 
 

Protokół przekazania darowizny z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.  
 
sporządzony w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
pomiędzy: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
dalej zwanym Darczyńcą, 
 
 a ………………………………………………………………………………………………… 
 
dalej zwanym Obdarowanym.  
 

 
 

§ 1 
1. Przedmiotem darowizny jest 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………............................ 
........................................................................................................................................  
2. Inne wskazania dotyczące np.: osoby obdarowywanej lub sposobu wykorzystania 
darowizny………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... …… 
 

§ 2 
 
Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny określony w § 1 niniejszego protokołu 
stanowi jego własność, nie ciążą na nim prawa osób trzecich, nie stanowi przedmiotu 
zabezpieczenia i został przekazany w ramach konkursu ,, Zbieraj nie wyrzucaj’’. 
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§ 3 
 
1. Darczyńca oświadcza, że daruje Obdarowanemu przedmiot określony w § 1 niniejszego 
protokołu.  
2. Obdarowany oświadcza, że darowiznę tę przyjmuje.  

 
 
 

§ 4 
 
Strony oświadczają, że wydanie przedmiotu darowizny Obdarowanemu następuje  
w momencie podpisania protokołu.  

 
§ 5 

 
Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych.  

 
§ 6 

 
Przedmiot darowizny przekazano w obecności ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………                                                                               ………………….. 
Darczyńca                                                                                       Obdarowany 
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