
1) Do akcji edukacyjno-konkursowej mogą przystąpić placówki oświatowe oraz opiekuńczo-wychowawcze
zlokalizowane na terenie gmin członkowskichCelowegoZwiązkuGminCZG-12.

2) 01.10.2018r. - 10.05.2019r.Czas trwania XXII edycji konkursu:

3) ZGŁOSZENIA(Załącznik nr 1)
31 października 2018 r.

Warunkiem przystąpienia do akcji jest czytelne wypełnienie .Wypełniony druk
Zgłoszenia należy odesłać na adres Celowego Związku Gmin CZG-12 do dnia (Pocztą
elektroniczną lub tradycyjną).

6) Zbiórka surowców odbywa się w oparciu o KARTY ODBIORU SUROWCÓW;

7) KARTY ODBIORU SUROWCÓW należy czytelnie opisać/opieczętować - za brak właściwej dla Placówki
pieczęci lub nieczytelne oznaczenie karty CZG-12 nie ponosi odpowiedzialności i nie będą one uwzględnione w
punktacji.

5)
A)makulatury
B)butelekplastikowychponapojach typuPET
C)kartonikówpo soku / mleku
D) baterii

Akcja polega na zbiórce surowcówwtórnych.Akcja “Zielona Szkoła, ZielonePrzedszkole” obejmuje zbiórkę:

E)puszek aluminiowych
F)płytCD/DVD
G) zużytych telefonówkomórkowych

4) Cele akcji edukacyjno-konkursowej:
- upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarki odpadami
- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży proekologicznych zachowań
w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu
- popularyzowanie praktycznych działań związanych z selektywną zbiórką odpadów
- promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży

8)
I kategoria: placówki do 50uczniów /przedszkolaków
II kategoria: placówki

Wakcji ustala się 3 kategorie :

od51 do150uczniów/przedszkolaków
III kategoria: placówki powyżej 151 uczniów/przedszkolaków
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10)Laureatwkażdej z kategorii zostaniewybranywgprzelicznika:

L - Ilość uczniów
S - Ilość zebranych surowców* (kg) = Przelicznik

(na dzień 04.09.2017r.)

* w zależności od kategorii: makulatury, butelek PET, baterii

9)
Lider Makulatury
Lider ButelekPET
Lider Baterii
SUPERZBIERACZ

Wkażdej z kategorii zostaniewybranyLaureat:

11) SUPER ZBIERACZ -Po zakończeniu zbiórki surowców zostanie wybrany Placówka z największą ilością
zebranych surowcówwtórnych (kg). SUPER ZBIERACZ zostaniewyłonionywkażdej z 3 kategorii konkursu.



21) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania akcji oraz dokonywania zmian w Regulaminie
na każdymetapie akcji powiadamiając o zmianachwszystkich uczestników.

16) przekazana
.DowystawieniaFakturVATupoważnione sąpodmioty zarejestrowane jako czynnypodatnikVAT.

Wielkośćkwot dla każdej placówki zostanie podana wciągu 14 dni oddaty zakończenia akcji.

Odpłatność za zebrane przez placówkę surowce wtórne zostanie wyłącznie na podstawie Faktury
VAT

20) Surowce wtórne odebrane po zakończeniu XXII edycji konkursu (po 10.05.2019r.) przechodzą na następną
edycję konkurs, jeśli decyzjąZarządu akcja będzie kontynuowana.

15) Dane o zbiórce surowców i rankingu Placówek będą umieszczane na stronie internetowej CZG-12
(www.czg12.pl) do 15 dnia każdegomiesiąca, za poprzednimiesiąc.

17) Podczas trwania akcji Celowy Związek Gmin CZG-12 nieodpłatnie zapewni worki do zbiórki makulatury,
butelekPET, kartonikówpomleku i sokach oraz pojemniki do zbiórki baterii.

19) Odbiór surowców odbywać się będzie po zgłoszeniu telefonicznym bądź po zgłoszeniu na adres e-mail:
czg12@kki.pl lub edukacja@czg12.plwnajbliższymmożliwym terminie.

12)
- makulatura (kartony i gazety)...... 0,05 zł/kg
- butelki PET................................... 0,08 zł/kg
- baterie............................................ 0,10 zł/kg
- kartoniki po sokach i mleku ....... 0,06 zł/kg
- puszki aluminiowe........................ 2,00 zł/kg

Za zebrane surowce w ramach akcji Placówka otrzyma odpłatność wg stawek:

22)Wręczenie nagród dla Placówekoraz podsumowanieXXII edycji akcji odbędzie sięw I połowie czerwca 2019r.

14)NAGRODY
A)nagrody finansowedlaLaureatówwkażdej kategorii:

B) nagrody rzeczowedlaplacówek, które uzbierają określoną ilość surowców:
APARAT FOTOGRAFICZNY

- TABLICA MAGNETYCZNA
piłki sportowe

plecaki szkolne

C) SUPER ZBIERACZ laptop

:

Lider Makulatury - 500,00 zł brutto
Lider ButelekPET - 500,00 zł brutto
LiderBaterii - 500,00 zł brutto

- za zbiórkę puszek aluminiowych (min. 30 kg) -
za zbiórkę kartoników po mleku i sokach (min. 100 kg) -
za zbiórkę zużytych płytCD/DVD(min. 30 kg) - (5 szt.)
- za zbiórkę zużytych telefonów (min. 30 kg) - ( 5 szt.)

-

100 cmx170cm
-

(komputer przenośny z oprogramowaniem)

13)DoXXII edycji akcji będąwliczone surowce odebrane z placówek po zakończeniuXXI edycji konkursu.

18)Odbiór surowcówzplacówek jest bezpłatny.

23) Za przebieg akcji ze strony Celowego Związku Gmin CZG-12 odpowiedzialna jest Pani Katarzyna Radej
(tel. 95 755 93 71; edukacja@czg12.pl)
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