
 REGULAMIN 
KONKURSU „ZBIERAJ PAPIER – POSADŹ DRZEWO!” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ 
 

1. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. 

2. Celem konkursu jest promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej                             

oraz zachęcanie do segregacji  odpadów.  

3. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych z terenu gmin należących do Związku Komunalnego Gmin 

Ziemi Lubartowskiej, tj. Gmina Lubartów, Gmina Miasto Lubartów, Gmina Niedźwiada, Gmina Ostrów 

Lubelski, Gmina Ostrówek.  

4. Zadaniem szkół, które wyrażą chęć przystąpienia do konkursu, jest zbiórka jak największej ilości makulatury 

zgodnie z zasadami i terminami podanymi w niniejszym regulaminie.  

5. Zbiórce podlegają: książki, gazety, zeszyty, ulotki, foldery reklamowe. 

6. Zbiórce nie podlegają: tektura oraz makulatura zanieczyszczona, mokra  i tłusta. 

7. Każda ze szkół biorących udział w konkursie może zebrać dowolną ilość makulatury, pod warunkiem, że jest 

ona zebrana zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5 i 6 Regulaminu. 

8. Konkurs „Zbieraj papier – posadź drzewo!” prowadzony będzie w okresie: 01.10.2012r. – 26.10.2012r. 

9. Odbiór zebranej makulatury od uczestników konkursu nastąpi w dniach 29 – 31.10.2012r. 

10. Szkoły, które wyrażą chęć przystąpienia do konkursu, zobowiązane są do przesłania formularza 

zgłoszeniowego ( załącznik do niniejszego Regulaminu) na adres organizatora, tj. Związek Komunalny Gmin 

Ziemi Lubartowskiej, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów bądź faxem na nr tel. 81 854-36-15. 

11. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych mija 24.09.2012r. 

12. Szkoły, które wyrażą chęć przystąpienia do konkursu, otrzymają od organizatora plakaty informujące                        

o akcji. 

12 a. Ze względu na ujednolicenie kryteriów oceny, konkurs przebiega w trzech kategoriach: 

I. Szkoły do 60 uczniów 

II. Szkoły od 50 do 120 uczniów 

III. Szkoły powyżej 120 uczniów 

13. Odebrana makulatura zostanie zważona, a trzy szkoły – po jednej z każdej kategorii,  które zbiorą 

największą ilość makulatury zostaną nagrodzone nagrodami o łącznej wartości 1500 zł.  

14. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1500 zł oraz dyplomy                                               

i podziękowania  dla wszystkich szkół.  

15. Dodatkowo, organizator przewiduje 3 nagrody indywidualne i dyplomy dla uczniów, którzy wykażą                      

się szczególnym zaangażowaniem w zbiórkę i zbiorą największą ilość makulatury. 

16. Nagrody indywidualne otrzymają uczniowie szkół, które zajęły trzy pierwsze miejsca w konkursie. 

17. O wskazanie uczniów, którzy zebrali największą ilość makulatury, organizator poprosi  nauczyciela,                    

który został wyznaczony do prowadzenia konkursu w danej szkole.  

18. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Związku: zwiazekgmin.lubartow.pl                          

oraz w mediach patronackich. 

19. Trzy szkoły, które zbiorą największą ilość makulatury zostaną poinformowane o zajętym miejscu listownie. 

20. Wręczenie nagród dla zwycięskich szkół i uczniów, którzy zbiorą największą ilość makulatury odbędzie się                

w listopadzie 2012r.  

21. Dokładny termin wręczenia nagród zostanie ustalony z Dyrekcją szkoły telefonicznie.  

22. Wszystkie szkoły, które przystąpią do konkursu,  otrzymają od organizatora sadzonki drzewek                                 

i krzewów ozdobnych. 

23. Konkurs „ Zbieraj papier – posadź drzewo!” jest organizowany przy współfinansowaniu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

25. O wszelkich zmianach regulaminu organizator zobowiązany jest poinformować listownie.  

26. Szkoły biorące udział w konkursie, zgadzają się na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie 

27. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym  zasady konkursu: „ Zbieraj papier – posadź 

drzewo!” 


