ZARZĄDZENIE NR 54/2018
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie Konkursu na zbiórkę makulatury
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8,9 i 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam Konkurs na zbiórkę makulatury, zwany dalej Konkursem.
2. Celem Konkursu jest w szczególności podniesienie świadomości ekologicznej młodego pokolenia,
wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych i w
szkole, upowszechnienie wiedzy na temat ekologii - praktyczna edukacja ekologiczna.
§ 2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa RegulaminKonkursu na zbiórkę makulatury, zwany dalej
Regulaminem, stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. 1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wejdą osoby wskazane przez
Wójta Gminy Sławno.
2. Zadaniem Komisji, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzenie postępowania konkursowego, w tym
w szczególności podsumowanie ilości zebranej makulatury, zgodnie z Regulaminem.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta
Zastępca Wójta
Artur Ciróg
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Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2018
Wójta Gminy Sławno
z dnia 7 maja 2018 r.
1. ORGANIZATOR KONKURSU: Urząd Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno
2. UCZESTNICY KONKURSU: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz grupy świetlicowe
znajdujące się na terenie Gminy Sławno.
3. CELE KONKURSU:
a) podniesienie świadomości ekologicznej młodego pokolenia,
b) wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych i w
szkole,
c) upowszechnienie wiedzy na temat ekologii-praktyczna edukacja ekologiczna.
4. PRZEDMIOT KONKURSU: Konkurs polega na zebraniu przez uczniów jak największej ilości makulatury
(gazety, czasopisma, ulotki, książki, zeszyty itp.) w kg. Zwycięży klasa, której uczniowie w sumie zbiorą
największą ilość makulatury.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez placówkę oświatową zgłoszenia, które stanowi
załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu. Zgłoszenie należy przesłać pocztą tradycyjną bądź faxem do dnia:
15.05.2018 r. na adres:
Urząd Gminy Sławno
ul. M. C. Skłodowskiej 9
76-100 Sławno
Fax. 59 810 67 00
6. CZAS TRWANIA KONKURSU: 08.05-31.05.2018 r.
Odbiór makulatury nastąpi od dnia 04.06.2018 r., rozstrzygnięcie konkursu do dnia 15.06.2018 r., wręczenie
nagród do dnia 22.06.2018 r.
7. ZASADY ZBIÓRKI:
a) dostarczona makulatura powinna być zważona i spakowana,
b) spakowana w paczki makulatura nie powinna przekraczać 10 kg,
c) zważoną i opisaną nazwiskiem i klasą makulaturę należy składować w danej placówce,
d) przed terminem odbioru makulatury z poszczególnych instytucji, konieczne, będzie ustalenie szacowanej ilości
zebranej makulatur w placówce poprzez telefoniczne zgłoszenie informacji do koordynatorów akcji,
e) zbierane surowce powinny być czyste.
8. KRYTERIA OCENY:
a) Kategoria I – nagrodzonych zostanie 3 wychowanków przedszkola, którzy zebrali największą ilość makulatury.
b) Kategoria II – nagrodzonych zostanie 3 uczniów, którzy zebrali największą ilość makulatury.
c) Kategoria III – nagrodzono zostanie klasa, która zebrała największą ilość makulatury w przeliczeniu na jednego
ucznia.
9. NAGRODY:
a) Kategoria I – Za zajęcie trzech pierwszych miejsc Komisja przyzna nagrody rzeczowe.
b) Kategoria II – Za zajęcie pierwszego miejsca Komisja przyzna trampolinę fitness, drugie rolki, trzecie przenośny
głośnik bluetooth.
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c) Kategoria III- Klasa , która uzbiera najwięcej makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia zostanie nagrodzona
wyjazdem do kina na wybrany seans.
10. KONTAKT I UDZIELENIE INFORMACJI: Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do
Sylwii Ozdoba tel. 59 810 67 04 bądź poprzez e-mail s.ozdoba@gminaslawno.pl .
11. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację warunków określonych w Regulaminie.
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Załącznik do Regulaminu Konkursu
KARTA ZGŁOSZENIOWA

Dane uczestnika konkursu
Imię
Nazwisko
Przedszkole/Szkoła
Podstawowa/Gimnazjum/Grupa świetlicowa
(w przypadku szkoły podać klasę)

Dane osoby odpowiedzialnej za zbiórkę odpadów
Imię
Nazwisko
Adres
Telefon
Szkoła/Placówka/Świetlica
Nazwa, adres
Opiekun/ wychowawca
Telefon, e-mail
OŚWIADCZAM, że:
przyjmuję warunki i postanowienia Konkursu, zawarte w Regulaminie;
WYRAŻAM ZGODĘ na:
gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922
z zm.);
………………………………..
miejscowość, data
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