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Regulamin konkursu 
pn. ,,Elektrośmieci do Związku Gmin Regionu Płockiego 

przekazujemy – świat ratujemy” 
 

 §1  

Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Związek Gmin Regionu Płockiego (ZGRP) ul. Zglenickiego 

42, 09-411 Płock, tel./fax 24 366 03 00 (sekretariat)/ 24 366 03 09, e-mail: zgrp@zgrp.pl. 

2. Współorganizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w 

Płocku Sp. z o.o. (PGO) ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, tel. 24 367-53-51, e-mail: 

sekretariat@pgoplock.pl  

§2 

Uczestnicy konkursu 

 

1. W konkursie mogą brać udział placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, 

gimnazja, szkoły średnie z terenu 13 gmin objętych przez Związek Gmin Regionu Płockiego 

systemem gospodarowania odpadami: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, 

Miasto i Gmina Drobin, Miasto i Gmina Gąbin, gm. Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, 

Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Gmina i Miasto Wyszogród. 

§3 

Cel konkursu 

 

1. Celem konkursu jest: 

 aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wzmocnienie 

postaw proekologicznych, 

 wyrobienie nawyku selektywnej zbiórki elektrośmieci, 

 propagowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska. 

 

§4 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza udziału w konkursie 

dostępnego pod adresem www.zgrp.pl. 

mailto:zgrp@zgrp.pl
mailto:sekretariat@pgoplock.pl
http://www.zgrp.pl/
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2. Formularz zgłoszenia do konkursu w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Związku 

Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, Budynek S,  nie później niż 

do końca września 2017 roku. 

3. Na kopercie zamieścić dopisek „Zgłoszenie do konkursu pn. ,,Elektrośmieci do Związku 

Gmin Regionu Płockiego przekazujemy – świat ratujemy” 

 

§5 

Czas trwania konkursu 

 

1. Konkurs trwa w roku szkolnym 2017/2018 od dnia 20.09.2017r. do dnia 31.01.2018 r.  

 

§6 

Zasady działania  konkursu 

 

1. Placówka (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i technikum), która zgłosi się 

do udziału w konkursie ,,Elektrośmieci do Związku Gmin Regionu Płockiego przekazujemy – 

świat ratujemy” będzie przekazywać elektrośmieci zgodnie z ustalonym harmonogramem w 

październiku, listopadzie i  grudniu 2017r.   

2. W ramach konkursu ,,Elektrośmieci do Związku Gmin Regionu Płockiego przekazujemy – 

świat ratujemy” prowadzona będzie aktywna zbiórka elektrośmieci, tj. zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego m.in. żelazka, wagi, komputery, kalkulatory, telefony zgodnie z 

Ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  

Kod odpadów  20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35. Lista możliwych do odbioru elektrośmieci znajduje się  

w Załączniku nr 1 pod niniejszym Regulaminem.    

3. Wszystkie zebrane elektrośmieci będą bezpłatnie odbierane bezpośrednio od placówek 

oświatowych, które zgłosiły się do konkursu przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania 

Odpadami w Płocku Sp. z o. o. zgodnie z harmonogramem odbioru.  

4. Placówki oświatowe zobowiązane są na 4 dni robocze przed planowanym odbiorem 

potwierdzić termin odbioru.  

5. Dyrektor placówki oświatowej, który zgłosi swoją placówkę do konkursu, wyznacza 

Koordynatora konkursu odpowiedzialnego za realizację zadań konkursu. Dane 

Koordynatora należy uzupełnić na formularzu zgłoszenia do konkursu.  

6. Wyznaczeni koordynatorzy w ramach sprawozdawczości wraz z potwierdzeniem odbioru 

zobowiązani są do przesłania szacunkowej ilości zebranych odpadów oraz wykonania ich 

zdjęcia w dobrej jakości, a następnie przekazania informacji w tym zakresie osobie 

wyznaczonej do kontaktu ze strony ZGRP. 
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7. Minimalna ilość/masa przygotowanych do jednego odbioru odpadów z danej placówki wynosi 

100 kg. W sytuacji, gdy w danej placówce nie uda się osiągnąć minimalnej ilości odpadów, 

koordynator zobowiązany jest poinformować o tym osobę wyznaczoną do kontaktu ze 

strony ZGRP.   

8. Odbierający odpady zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu odbioru odpadów, 

odpowiednio do zebranej w placówce ilości. W przypadku zebranej zbyt małej masy/ilości 

elektrośmieci przez placówkę możliwe jest zmniejszenie częstotliwości odbiorów, jednakże w 

miesiącu grudniu odbiór zebranych elektrośmieci odbędzie się bez względu na masę zebranych 

elektrośmieci. 

9. Sprzęt oddany przez placówki oświatowe w ramach konkursu ,,Elektrośmieci do Związku 

Gmin Regionu Płockiego przekazujemy – świat ratujemy” musi być kompletny. 

10. Placówki oświatowe biorące udział w konkursie zobowiązane są do zorganizowania miejsca 

zbiórki na terenie placówki oświatowej z uwzględnieniem łatwego odbioru zebranych 

odpadów. Ważne, aby miejsce zbiórki było odpowiednio zabezpieczone (utwardzone podłoże, 

zadaszenie), aby zapewnić jak najlepszą jakość sprzętu. 

11. Po odbiorze sprzętu z palcówek oświatowych, staje się on własnością PGO Sp. z o. o. w 

Płocku. 

 

§7 

Sposób realizacji konkursu 

 

1. Wyznaczony przez Dyrektora placówki oświatowej Koordynator konkursu zobowiązany 

będzie do aktywizacji społeczności szkolnej poprzez przygotowanie gazetek ściennych o 

tematyce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tablicy informacyjnej o konkursie, 

wydarzeń edukacyjnych, apeli, przedstawień itp. Wszystkie działania wewnętrzne jednostki 

oświatowej dotyczące udziału w konkursie Koordynator dokumentuje w formie raportu 

(forma raportu dowolna, mile widziana dokumentacja zdjęciowa). Raporty z podjętych działań 

edukacyjnych Koordynator przekazuje do Organizatora konkursu nie później niż do 

10.01.2018r. Zadaniem Koordynatorów będzie wskazanie uczniów, którzy najaktywniej brali 

udział w działaniach konkursu. 

2. Po odbiorze elektrośmieci z placówek oświatowych (październik, listopad, grudzień 2017), 
następować będzie ważenie przez Współorganizatora zebranej przez placówki masy 
elektrośmieci w siedzibie PGO w Płocku.  

3. Spośród wszystkich placówek oświatowych, które zgłoszą się do udziału w konkursie 
nagrodzone zostaną trzy które oddały największą w przeliczeniu na jednego ucznia masę 
elektrośmieci.  

4. Wyboru nagrody rzeczowej dla placówki dokona Dyrektor placówki w uzgodnieniu z 
Organizatorem konkursu, zgodnie z analizą potrzeb i preferencjami placówki. 
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5. W dniu odbioru elektrośmieci Współorganizator  posiadać będzie Protokół zdawczo – 
odbiorczy elektrośmieci, potwierdzający fakt odebrania odpadów bez określania ich masy, a 
w dniu przekazania nagrody Organizator Protokół zdawczo – odbiorczy nagrody. 
Placówka oświatowa potwierdza przekazanie elektrośmieci pisemnie na Protokole zdawczo-
odbiorczym Elektrośmieci. Placówka oświatowa potwierdza odbiór nagrody pisemnie na 
Protokole zdawczo-odbiorczym Nagrody. Obydwa protokoły sporządzone będą w trzech 
jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron: Organizatora konkursu, 
Współorganizatora  i placówki oświatowej). 

6. Współorganizator dostarczy do biura Związku Gmin Regionu Płockiego Protokół zdawczo-
odbiorczy Elektrośmieci. 

 

 

§8 

Weryfikacja masy  

 

1. Po zważeniu elektrośmieci Współorganizator przekazuje mailowo informację do osoby 

koordynującej konkurs ze strony ZGRP o tym jaką masę elektrośmieci przekazała placówka. 

Masa elektrośmieci zostanie wpisana przez Współorganizatora jaka załącznik do Protokołu 

zdawczo-odbiorczego Elektrośmieci i przekazana do osoby koordynującej konkurs ze strony ZGRP. 

Na podstawie przesłanych informacji od Współorganizatora, ZGRP dokonuje kalkulacji mas 

oddanych elektrośmieci w drodze ilorazu masy elektrośmieci i liczby uczniów w placówce.  

2. Po odbiorze elektrośmieci w grudniu 2017 r. pracownik Związku Gmin Regionu Płockiego 

prześle informację do trzech placówek o przekazaniu przez nie największej masy 

elektrośmieci. 

 

§9 

Nagrody 

 

1. Nagrody mają formę rzeczową i nie podlegają zamianie na nagrody finansowe. 

2. Dyrektorzy placówek będą wybierać nagrody rzeczowe w uzgodnieniu z Organizatorem w 

kwotach: Placówka, która przekaże największą masę elektrośmieci, tym samym zdobędzie I 

miejsce wybiera nagrodę do kwoty 2000zł, II-miejsce – 1500zł, III-miejsce – 500zł. Podane 

kwoty są kwotami brutto.  

3. Do Dyrektorów, Koordynatorów z 3 Placówek które przekazały największą masę 
elektrośmieci zostaną wysłane zaproszenia na Uroczysty odbiór nagród. Nagrody wręczane 
będą w siedzibie PGO w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płocki w terminie 
wyznaczonym przez Organizatora i Współorganizatora.  
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§10 

Prawa autorskie 

 

1. Przesłanie Formularza zgłoszenia do konkursu pn. ,,Elektrośmieci do Związku Gmin 

Regionu Płockiego przekazujemy – świat ratujemy” oznacza akceptację niniejszego 

Regulaminu. 

2. Uczestnicy konkursu  ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w 

szczególności praw autorskich. 

3. Prawa autorskie do przekazanych materiałów z działalności edukacyjnej przechodzą na 

Organizatora konkursu. 

4. Koordynatorzy konkursu z placówek oświatowych oświadczają, iż ewentualne osoby 

występujące w przekazanych materiałach z działalności edukacyjnej wyraziły zgodę na 

wykorzystanie wizerunku oraz  publikację nadesłanych materiałów. 

 

§11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zgrp.pl.  

2. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie www.zgrp.pl.  

3. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego.  

W imieniu ZGRP z Koordynatorami kontaktować się będzie Joanna Zawadzka, tel. 24 366 

03 03 (wew. 5 następnie 3), e-mail: j.zawadzka@zgrp.pl oraz Andżelika Kaźmierczak 

e-mail: a.kazmierczak@zgrp.pl 

4. Osobą do kontaktu ze szkolnymi koordynatorami ze strony Współorganizatora jest Agata 

Sosnowska  tel. 24 367 53 55, e- mail: a.sosnowska@pgoplock.pl oraz Jakub Bromgau 

tel. 790 244 188, e-mail: j.bromgau@pgoplock.pl  
 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Nazwy grup sprzętu oraz przykładowe rodzaje sprzętu należącego do grup sprzętu 

 

Sporządziła: Joanna Zawadzka tel. 0-24 366 03 03 wew, 5 następnie 3, j.zawadzka@zgrp.pl 

 

http://www.zgrp.pl/
http://www.zgrp.pl/
mailto:j.zawadzka@zgrp.pl
mailto:a.sosnowska@pgoplock.pl
mailto:j.bromgau@pgoplock.pl
mailto:j.zawadzka@zgrp.pl
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Załącznik nr 1 

NAZWY GRUP SPRZĘTU ORAZ PRZYKŁADOWE RODZAJE SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO 

GRUP SPRZĘTU 

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

Pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, 

kuchenki mikrofalowe, pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego 

typu przetwarzania żywności, elektryczne urządzenia grzejne, grzejniki elektryczne, pozostałe 

wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli 

wypoczynkowych. 

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, pozostałe urządzenia czyszczące, urządzenia używane do 

szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych, żelazka i pozostałe 

urządzenia do prasowania, maglowania i innych rodzajów pielęgnacji odzieży, tostery, frytownice, 

młynki, ekspresy do kawy oraz urządzenia do otwierania lub zamykania pojemników lub 

opakowań, noże elektryczne, urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania 

zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała, zegary, zegarki oraz sprzęt 

do odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu, wagi. 

3. Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny 

Scentralizowane przetwarzanie danych: komputery mainframe, minikomputery, jednostki 

drukujące. 

Komputery osobiste: komputery osobiste, w tym procesor, mysz, ekran i klawiatura, laptopy, 

notebooki, notepady, drukarki, sprzęt kopiujący, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, 

kalkulatory kieszonkowe i biurowe oraz inny sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, 

prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną, terminale i systemy 

użytkownika, faksy, teleksy, telefony, automaty telefoniczne, telefony bezprzewodowe, telefony 

komórkowe, systemy zgłoszeniowe oraz inne produkty lub sprzęt przesyłające dźwięk, obrazy lub 

inne informacje za pomocą technologii telekomunikacyjnych. 

4. Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne 

Odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt nagrywający hi-fi, 

wzmacniacze dźwięku, instrumenty muzyczne oraz inne produkty lub sprzęt do celów nagrywania 
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lub kopiowania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii przesyłu dźwięku i 

obrazu niż za pomocą technologii telekomunikacyjnych, panele fotowoltaiczne. 

5. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych 

narzędzi przemysłowych 

Wiertarki, piły, maszyny do szycia, urządzenia do obróbki tokarskiej, frezowania, piaskowania, 

przemiału, piłowania, przecinania, cięcia, wiercenia, wykonywania otworów, sztancowania, 

falcowania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych tworzyw, 

narzędzia do nitowania, gwoździowania lub śrubowania, lub usuwania nitów, gwoździ, śrub, lub 

do podobnych zastosowań, narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań, 

urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, dyspergowania lub innego typu rozprzestrzeniania 

cieczy lub substancji gazowych innymi metodami, narzędzia do koszenia lub innych prac 

ogrodniczych. 

6. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 

Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe, ręczne konsole do gier wideo, gry wideo, urządzenia 

sterowane komputerowo, w szczególności do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, 

biegania i wiosłowania, sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami 

składowymi, automaty wrzutowe. 

7. Przyrządy do monitorowania i kontroli 

Czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe, ważące lub regulacyjne, 

używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny, pozostałe przyrządy do 

monitorowania i sterowania używane w obiektach przemysłowych, w szczególności w panelach 

sterowniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


