REGULAMIN XXIII EDYCJI AKCJI
„ZIELONA SZKOŁA, ZIELONE PRZEDSZKOLE”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizator: Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie 80, 69-200 Sulęcin.
1.2. Celem akcji jest edukacja ekologiczna skierowana na selektywną zbiórkę odpadów i zbiórka
odpadów w placówkach: butelek plastikowych PET po napojach, makulatury, opakowań
wielomateriałowych po płynnej żywności (kartoniki po sokach i mleku), puszek aluminiowych,
zużytych płyt CD/DVD, zużytych telefonów komórkowych i baterii.
1.3. Do akcji przystąpić mogą placówki oświatowe i inne placówki o charakterze opiekuńczowychowawczym z terenu gmin członkowskich Związku.
1.4. Czas trwania akcji: 01.10.2019r. – 08.05.2020r.
1.5. Warunkiem przystąpienia do XXIII edycji akcji jest przesłanie wypełnionego formularza Zgłoszenia
pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną do dnia 31.10.2019r.
1.6. Zbiórka surowców odbywa się bezpłatnie po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby odbioru do biura
CZG-12 lub według ustalonego z placówką terminarza.
1.7. CZG-12 w czasie trwania akcji zapewnia do zbiórki odpadów:
a) worki koloru żółtego do zbiórki butek PET, puszek aluminiowych, kartoników po sokach i
mleku,
b) worki koloru niebieskiego na makulaturę,
c) pojemniki na baterie.
Pojemniki/worki na pozostałe odpady placówka zapewnia we własnym zakresie.
1.8. Dokumentem potwierdzającym odbiór surowców wtórnych z placówki są Karty Odbioru
Surowców. Za prawidłowe opisanie Kart (nazwa placówki) odpowiada Koordynator akcji ze strony
placówki. Waga surowców jest wpisywana przez pracownika CZG-12. W przypadku dostarczenia
odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie
dowodem przekazania odpadów jest Dowód Ważenia wydawany przez pracownika obsługującego
wagę.
1.9. Kategorie akcji:
a)
Placówki do 50 uczniów: I kategoria;
b)
Placówki 51-150 uczniów: II kategoria;
c)
Placówki z 151 uczniami i więcej: III kategoria;
1

1.10. Placówki zgłoszone do akcji rywalizują o tytuł LIDERA BUTELEK PET, LIDERA MAKULATURY,
LIDERA BATERII. Laureat (Lider) w każdej z kategorii jest wybierany wg przelicznika:

2. Nagrody
2.1 Nagrody finansowe:
- Lider Butelek PET: 500,00 zł brutto;
- Lider Makulatury: 500,00 zł brutto;
- Lider Baterii: 500,00 zł brutto;
Łączna pula środków na nagrody finansowe: 4 500,00 zł brutto.
2.2 Nagrody rzeczowe:
- za zebranie min. 30 kg aluminiowych puszek: puzzle lub książki edukacyjne (3 sztuki za każde
30 kg);
- za zebranie min.100 kg kartoników po sokach i mleku: trwała tablica edukacyjna o zasadach
segregacji odpadów;
- za zebranie min. 30 kg zużytych płyt CD/DVD: 5 plecaków szkolnych;
- za zebranie min. 30 kg zużytych telefonów komórkowych: 5 piłek sportowych;
2.3 W każdej kategorii konkursu zostanie wybrana placówka z największa ilością zebranych
odpadów - SUPER ZBIERACZ. Super Zbieracz zostanie nagrodzony zestawem 5 koszy do
selektywnej zbiórki odpadów w placówce.

3. Odpłatność
3.1. Za zebrane surowce w akcji placówka otrzyma odpłatność w wysokości:
a) Makulatura: 0,05 zł/kg
b) Butelki PET: 0,08 zł/kg
c) Baterie: 0,10 zł/kg
d) Kartoniki po sokach i mleku: 0,06 zł/kg
e) Puszki: 2,0 zł/kg
3.2 Odpłatność za surowce zebrane w XXIII edycji akcji zostanie przekazana na wskazane konto na
podstawie Faktury VAT w ciągu 14 dni od otrzymania Faktury (faktura VAT z odwrotnym
obciążeniem VAT ). Informacja o kwocie zebranej przez placówkę będzie przekazana pocztą
tradycyjną w ciągu 14 dni po zakończeniu XXIII edycji akcji.
3.3 Placówki zainteresowane inną formą rozliczenia za zebrane surowce są zobowiązane
powiadomić koordynatora akcji ze strony CZG-12 (P. Katarzyna Radej, edukacja@czg12.pl, tel.
95 755 93 71).
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4. Podsumowanie akcji
4.1. Podsumowanie akcji wraz z wręczeniem nagród odbędzie się podczas uroczystego finału
w I połowie czerwca 2020 roku.
4.2. Placówki uczestniczące w akcji (reprezentacje min.10-osobowe) zostaną zaproszone na Festyn
Ekologiczny, który odbędzie się w czerwcu w jednej z gmin członkowskich Związku.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Surowce odebrane po 8 maja 2020 roku przechodzą na następną edycję akcji, jeśli decyzją
Zarządu CZG-12 będzie ona kontynuowana.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania i zakończenia akcji oraz dokonywania zmian
w Regulaminie na każdym etapie trwania akcji, powiadamiając o zmianach wszystkich
uczestników.
5.3. Za przebieg akcji ze strony Celowego Związku Gmin CZG-12 odpowiedzialna jest P. Katarzyna
Radej (edukacja@czg12.pl, tel. 95 755 93 71 wew.27).

Celowy Związek Gmin CZG-12
Długoszyn 80
69-200 Sulęcin
Tel. 95 755 93 71/72
Fax: 95 755 93 73
czg12@czg12.pl
www.czg12.pl
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