
                
 

Projekt „„Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” został dofinansowany w ramach poddziałania  
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 
2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne  
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. 
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REGULAMIN KONKURSU ZBIÓRKI ODPADÓW PAPIERU 

 I TEKTURY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  

POWIATU NIŻAŃSKIEGO 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. „Konkurs zbiórki odpadów papieru i tektury w szkołach i placówkach oświatowych 

powiatu niżańskiego”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest w ramach projektu 

„Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukację ekologiczną”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku we współpracy z Liceum 

Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku oraz Zakładem Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie.  

3. Celem Konkursu jest:  

1) budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć  

i wyjazdów edukacyjnych poświęconych zbieraniu wybranych odpadów komunalnych, ze 

szczególnym naciskiem na selektywną ich zbiórkę oraz dalsze zagospodarowanie  

i przetwarzanie; 

2) wsparcie procesu dydaktycznego szkół w zakresie edukacji ekologicznej; 

3) rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi i ochroną środowiska; 

4) integracja środowiska uczniów i nauczycieli szkół powiatu niżańskiego; 

5) promocja szkoły w środowisku lokalnym; 

6) dbałość o stan środowiska przyrodniczego w powiecie niżańskim. 

4. W Konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe 

oraz placówki oświatowe zlokalizowane na terenie powiatu niżańskiego zwane dalej „szkołą”, 

po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 

5. Konkurs polega na zebraniu przez szkołę jak największej ilości odpadów papieru  

i tektury w przeliczeniu na jednego ucznia. 

6. Utworzonych zostanie 7 rankingów szkół (po jednym dla każdej gminy z terenu powiatu 

niżańskiego). Rankingi szkół uczestniczących w Konkursie tworzone będą na podstawie masy 

zebranych odpadów w przeliczeniu na jednego ucznia. Zwycięży szkoła z najwyższym 

wskaźnikiem. 

7. Zespoły szkół mogą funkcjonować jako jedna szkoła, bez podziału na poszczególne typy 

szkół.  

8. W Konkursie z racji bycia jednym z organizatorów, nie może brać udziału Liceum 

Ogólnokształcące w Nisku. 
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§2 

Zadania szkoły uczestniczącej w Konkursie 

1. Dyrektor Szkoły przekazuje uczniom i nauczycielom informacje o zasadach i regulaminie 

Konkursu, wyznacza szkolnego koordynatora czuwającego nad przebiegiem zbiórki 

odpadów na terenie szkoły oraz odpowiadającego za kontakty z Organizatorem. 

2. Dyrektor Szkoły odpowiada za uzyskanie pisemnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów związanych z realizacją projektu od rodziców (prawnych opiekunów) 

uczniów niepełnoletnich, bądź uczniów pełnoletnich. 

3. Szkoła może przystąpić do Konkursu poprzez  zgłoszenie szkoły w każdym czasie, lecz 

nie później niż do 28 września 2018r. 

4. Dyrektor zgłasza szkołę do udziału w Konkursie wypełniając formularz zgłoszenia 

udziału w Konkursie i odsyłając go listownie, e- mailem lub faksem na adres: 

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, 

pl. Wolności 3, 37-400 Nisko; 

tel.(fax) 15 841 20 31, 

e-mail: konkurslonisko@onet.pl 

 

Wzór Formularza zgłoszenia udziału w Konkursie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu. 

5. Poprzez zbiórkę odpadów papieru i tektury należy rozumieć zbiórkę wyłącznie odpadów 

takich jak suche: gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, ulotki, książki, tektura 

opakowaniowa, kartony, torebki i worki papierowe. Nie podlegają zbiórce opakowania po 

nawozach, papier zabrudzony oraz tłusty. 

6. Odbiorcą zebranych odpadów papieru i tektury będzie Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Krzeszowie. 

7. Uczestniczące w Konkursie szkoły dokonują ważenia zebranych przez siebie odpadów 

przed przekazaniem ich Odbiorcy, przy czym Odbiorca zastrzega sobie prawo weryfikacji 

zebranej masy. 

8. W trosce o skuteczność zbiórki szkolny koordynator przebiegu Konkursu w szkole 

zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca prowadzonej zbiórki w celu uniknięcia 

potencjalnego niszczenia lub ubytku materiału. 

9. Uczniowie w czasie trwania Konkursu mogą prosić o wsparcie w zbiórce makulatury 

rodzinę, znajomych, sąsiadów i inne osoby lub instytucje.  

10. Odbiór odpadów będzie następował po zgłoszeniu przez szkołę takiego zapotrzebowania 

Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, z podaniem w zgłoszeniu wagi 

zebranych odpadów, w terminie do dnia 5 października 2018 r.  
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11. Odbiorca uzgodni ze szkołą termin odbioru odpadów papieru i tektury. Odbiór odpadów 

można zgłaszać telefonicznie, e- mailem lub faksem do biura Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o.  w Krzeszowie: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Krzeszowie 

e- mail: zgk@rz.com.pl 

fax: 15 879 87 91 

tel: 15 879 83 04, 

podając w zgłoszeniu nazwę szkoły, adres, numer telefonu kontaktowego i ilość zebranych 

odpadów. 

Odbiorca może zażądać potwierdzenia konieczności odbioru odpadów. 

 

§3 

Nagrody 

1. Dla 7 zwycięskich szkół – po jednej w każdym rankingu gmin, przewidziana jest nagroda 

w postaci jednodniowej wycieczki krajoznawczo-turystycznej o charakterze 

interdyscyplinarnym dla 45 uczniów i 3 opiekunów z każdej ze szkół do Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sigiełkach (Gmina Krzeszów) 

(pierwszeństwo będą miały dzieci i młodzież, których rodzice wyemigrowali w celach 

zarobkowych, pochodzący z rodzin wielodzietnych oraz dzieci i młodzież z rodzin 

dysfunkcyjnych). 

W trakcie wyjazdu organizator zapewnia bezpłatnie: 

  45 minutową lekcję edukacyjną w sortowni i składowisku odpadów Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sigiełkach;  

  wejście na 2 trasy w parku linowym w Krzeszowie pod opieką wyszkolonych 

instruktorów.;  

  transport z siedziby szkoły do Krzeszowa i z powrotem;  

  ubezpieczenie uczestników wycieczki;  

  wyżywienie. 

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Organizatorem zapewnia przygotowanie wycieczki 

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 

2. Udział delegacji szkół biorących udział w Konkursie w Forum podsumowującym zadanie 

„Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną”, podczas 

którego uczestnicy otrzymają materiały promocyjne wyprodukowane z surowców wtórnych. 

 

§4 

Terminarz Konkursu 

1. Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie – do dnia 28 września 2018r. 

2. Zakończenie Konkursu i zgłoszenie odbioru odpadów – 5 października 2018r. 

3. Ogłoszenie listy laureatów Konkursu poprzez stronę internetową i telefoniczne 

poinformowanie dyrektorów szkół – 16 października 2018r. 
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4. Wycieczki edukacyjne laureatów Konkursu z poszczególnych gmin powiatu niżańskiego 

odbywać się będą w terminie do 31 października 2018r.  

5. Forum podsumowujące realizację zadania w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, pl. 

Wolności 3, 37-400 Nisko – 29 października 2018r. (poniedziałek). 

 

§5 

Uwagi końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia 

Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w Internecie i w prasie, zdjęć oraz 

informacji o zwycięzcach Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. O każdorazowej 

zmianie Regulaminu, szkoły będą powiadamiane poprzez opublikowanie nowej treści na 

stronie:  www.lo.nisko.pl w terminie 2 dni od wejścia w życie tych zmian  

4. Uczestnicy Forum podsumowującego zadanie „Aktywizacja społeczności powiatu 

niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną”, przyjeżdżają na własny koszt. 

5. Regulamin obowiązuje do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu. 

6. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

7. Wszelkie zapytania dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować na adres: 

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, 

pl. Wolności 3, 37-400 Nisko; 

tel.(fax) 15 841 20 31, e-mail: konkurslonisko@onet.pl 

8. Wszystkie informacje na temat Konkursu będą na bieżąco zamieszczane na stronie 

internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku: www.lo.nisko.pl. 
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