
REGULAMIN KONKURSU 
„Śmieci mniej – Ziemi lżej, Opole 2021” 

Edycja: XVI 
 

Organizator konkursu: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola. 
 

Warunki uczestnictwa: 
1. W konkursie mogą brać udział placówki oświatowe z terenu miasta Opola, które  

w okresie od 1 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. zgromadzą odpady następujących rodzajów: 
- makulaturę,  
- puszki aluminiowe,  
- zużyte baterie, 
- plastik (nakrętki z butelek). 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie wszystkich wymogów regulaminowych, 
dotyczących zgłoszenia placówki do konkursu wraz z wymaganą dokumentacją. 

3. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży makulatury, puszek aluminiowych oraz plastiku (nakrętki) 
przeznaczone zostaną do dyspozycji placówki oświatowej lub jej rady rodziców (płatność gotówkowa 
przy odbiorze surowca lub przelewem na konto podane przez placówkę oświatową lub radę rodziców). 

 
Cel konkursu: 

 Zapoznanie uczestników konkursu z problemem odpadów komunalnych (powstawanie i 
przetwarzanie), 

 Ukazanie możliwości wykorzystania tego typu odpadów, 

 Edukacja dzieci i młodzieży w kierunku właściwego postępowania z odpadami, 

 Poprawa stanu czystości środowiska poprzez zebranie surowców wtórnych, 

 Wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych zużytych baterii, stanowiących przykład odpadów 
niebezpiecznych. 

 
Przebieg konkursu: 

1. Dzieci/uczniowie zbierają makulaturę, puszki aluminiowe, zużyte baterie oraz plastik (nakrętki) w 
terminie: 1 września 2021 r. – 22 grudnia 2021 r.  

 
2. Makulatura powinna być czysta i przewiązana sznurkiem lub zebrana w kartonach lub pojemnikach 

(osobno papier gazetowy i osobno karton). Puszki aluminiowe powinny być czyste i suche, 
zgniecione i pakowane w workach, kartonach lub pojemnikach. Zużyte baterie powinny być zebrane 
w odpowiednio do tego celu przystosowanych pojemnikach (kartonach). Plastik (korki) powinne być 
zebrane np. w workach. 

 
3. Wyznaczony przez Dyrekcję placówki oświatowej koordynator konkursu odbiera od uczestników 

zebraną makulaturę, puszki aluminiowe, zużyte baterie oraz korki, prowadzi ewidencję ilościową – 
waży surowiec przyniesiony przez uczestnika konkursu. Do odbioru ważna jest ilość w kilogramach, 
do zgłoszenia w finale konkursu osób w kategorii indywidualnej, ilość surowca podaje się w 
następujący sposób: makulatura w kilogramach, puszki aluminiowe w kilogramach (do pierwszego 
miejsca po przecinku, baterie w kilogramach (do pierwszego miejsca po przecinku), plastik - korki 
(do pierwszego miejsca po przecinku). 

 
4. Po każdym odbiorze makulatury, puszek aluminiowych, zużytych baterii oraz plastiku – korki należy 

zgłosić ten fakt koordynatorowi konkursu drogą e-mailową na adres konkurs@segreguj.pl oraz 
przygotować dokument potwierdzający ilość oddanych surowców np.: umowę kupna – sprzedaży lub 
inny dokument stwierdzający oddanie surowca potwierdzające jego ilość. Wyjątek stanowi, gdy 
dokumenty zostaną dostarczone przez firmę odbierającą odpady bezpośrednio koordynatorowi 
głównemu lub do WOŚiR UM Opola. 

 
5. Makulatura, aluminiowe puszki, zużyte baterie oraz plastik – korki mogą być odbierane bezpośrednio 

z placówki oświatowej przez punkty skupu według harmonogramu lub po uprzednim zgłoszeniu 
telefonicznym, e-mailowym. 

 
6. Zbierający może makulaturę, puszki aluminiowe, plastik – nakrętki można oddać do dowolnego 

punktu skupu znajdującego się na terenie Opola pod warunkiem otrzymania w/w dokumentów i 
powiadomić o tym fakcie koordynatora głównego konkursu e-mailowo. 

 
7. Zgłoszenia do konkursu prosimy kierować na formularzach na adres: Urząd Miasta Opola, Wydział 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pl. Wolności 7 – 8, 45 – 018 Opole lub bezpośrednio do 
koordynatora głównego. Zgłoszenia należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do 
niniejszego regulaminu. 

 
8. Z przebiegu akcji należy przesłać dokładne sprawozdanie do 14.01.2022 r. na adres: Urząd Miasta 

Opola, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pl. Wolności 7 – 8, 45 – 018 Opole. Sprawozdanie 
należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 (wraz z tabelą odbiorów) do niniejszego 



regulaminu. Wzór raportu zostanie dostarczony do placówki oświatowej w wersji papierowej jak i 
elektronicznej. 

 
Kryteria oceny: 

1. Komisja konkursowa, powołana przez Prezydenta Miasta Opola, na podstawie przesłanych 
materiałów wybierze finalistów zespołowych (placówki oświatowe) i osoby, które zebrały największą 
ilość makulatury, puszek aluminiowych oraz baterii w przeliczeniu na jednego uczestnika konkursu.  

 
2. Do finału zastaną zakwalifikowane te placówki oświatowe, które oddadzą trzy z czterech surowców 

(makulaturę, puszki aluminiowe, plastiki - nakrętki oraz zużyte baterie) w następujących ilościach 
minimalnych: 
- makulatura – tyle kg ile jest dzieci w przedszkolu lub uczniów w szkole, 
- puszki aluminiowe - tyle kg ile jest dzieci w przedszkolu lub uczniów w szkole dzielone przez 10, 
- zużyte baterie – tyle kg ile jest dzieci w przedszkolu lub uczniów w szkole, dzielone przez 10, 
- plastiki - korki – tyle kg ile jest dzieci w przedszkolu lub uczniów w szkole, dzielone przez 10, 

 
 3. Nagrody indywidualne zostaną przyznane tym dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole, którzy 

oddadzą dwa z czterech surowców w następujących minimalnych ilościach: 
  - makulaturę – 10 kg,  
  - puszkę aluminiową – 1 kg, 
  - zużyte baterie – 1 kg, 
             - plastik – korki – 1 kg. 
 

4. Wzory do obliczania wyników końcowych: 
 

Nagrody zespołowe: 
 

K= (1 x X[kg] + 10 x Y[kg] + 5 x Z[kg] + 10 x T[kg]) : W 
 

Gdzie: X – makulatura 

Y – puszka aluminiowa 

Z – zużyta bateria 

T – plastik - korki 

W – ilość dzieci/uczniów w całej placówce oświatowej na koniec konkursu. 

 
Nagrody indywidualne: 
 

P = A[pkt] + B[pkt] + C [pkt] + D [pkt] 

 

Gdzie: A = ilość punktów (1 pkt to 1 kg makulatury), 

 B = ilość punktów (1 pkt to 0,1 kg puszek aluminiowych), 

 C = ilość punktów (1 pkt to 0,2 kg zużytych baterii), 

D = ilość punktów ( 1 pkt to 1 kg plastik – korki) 

 
5. Wszystkie odbiory muszą być udokumentowane. 

 
6. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. 

 
7. Komisja ma prawo przyznania nagrody równorzędnej oraz wyróżnienia dla poszczególnych osób, 

które brały udział u konkursie. 
 

8. Wszystkie placówki oświatowe otrzymają dyplom uczestnictwa. 
 
Postanowienia końcowe: 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, innego podziału 
nagród oraz prawo ostateczności podjętych decyzji.  

2. Skład komisji konkursowej ustalony zostanie przez organizatora.  
3. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w styczniu 2022 roku. Uroczyste wręczenie 

nagród w nastąpi w styczniu 2022 roku. 
 
 
 
 


