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Regulamin 

Konkursu zbiórki makulatury dla przedszkoli i szkół 

pn.: „Przejdź na ty z naturą, przynieś paczkę z makulaturą”. 
 

 

1. Organizatorem konkursu pn.: „Przejdź na ty z naturą, przynieś paczkę                                

z makulaturą” jest Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 

 

2. Cel konkursu: 

a) kreowanie prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania odpadami, 

b) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne 

działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu, 

c) propagowanie wśród najmłodszych mieszkańców gminy Kozienice postaw proekologicznych 

poprzez zaangażowanie ich we wspólne przedsięwzięcie związane z selektywną zbiórką 

makulatury, 

d) promowanie akcji ekologicznych. 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

a) przedszkola (w tym oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych), 

b) szkoły podstawowe (w tym uczniowie klas gimnazjalnych). 

 

4. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Kozienickiej Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 

 

5. Przedmiotem konkursu jest zbiórka makulatury, do której zaliczamy: gazety, kolorowe 

czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki, opakowania papierowe  

i kartonowe, torby papierowe, etc. Makulatura powinna być powiązana w paczki  w celu 

sprawnego odbioru i ważenia.  

 

6. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a) przedszkole powinno dostarczyć co najmniej 10 kg  makulatury oraz złożyć deklarację udziału  

w konkursie (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), 

b) szkoła podstawowa powinna dostarczyć co najmniej 25 kg makulatury oraz złożyć deklarację 

udziału w konkursie (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

 

7. Zasady konkursu: 

a) złożenie wypełnionej deklaracji zgłoszenia udziału w konkursie (Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu) oraz podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 

3 do niniejszego Regulaminu) w siedzibie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,  

ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice, 

b) potwierdzenie ilości zebranej makulatury przez placówkę powinno być udokumentowane  

w raporcie z przebiegu zbiórki makulatury (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), 

c) makulatura powinna być zważona w punkcie jej zbiórki (przedszkolu/szkole), z dokładnością do  

1 kg,  

d) raport z przebiegu zbiórki makulatury zostanie przekazany pracownikowi Kozienickiej 

Gospodarki Komunalnej podczas odbioru makulatury z placówki, 

e) przedszkole/szkoła otrzyma zaświadczenie potwierdzające ilość przyjętej makulatury, 

f) w przypadku powstania różnic w ilości zebranej makulatury wskazanej w raporcie 

przedszkola/szkoły, a ilością wskazaną w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt e), wiążąca jest 

waga wskazana w zaświadczeniu, wystawionym przez Spółkę, 

g) zebraną makulaturę Spółka  odbiera własnym transportem, 
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h) w celu ustalenia daty i godziny odbioru makulatury, przedszkole/szkoła powinna skontaktować się  

z Kozienicką Gospodarką Komunalną najpóźniej do 19.04.2019 r., pod numerem telefonu:  

48 614-24-03 wew. 24, 

i) makulatura będzie odbierana od 23.04.2019r. do 26.04.2019r., w godzinach od 800 do 1400, 

j) za każde 10 kg makulatury przysługuje jedna sadzonka drzewka lub krzewu ozdobnego (można 

otrzymać maksymalnie 30 sadzonek), 

k) dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, 

l) w przypadku uzyskania wyniku „ex aequo” w  kategorii I, II, III, nagroda zostanie przyznana 

szkole/uczniowi, w drodze losowania. 

 

8. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni laureaci w kategoriach: 

Kategoria I Najlepsze przedszkole w Gminie Kozienice. 

Kategoria II 
Najlepszy przedszkolak w Gminie Kozienice wśród wszystkich przedszkolaków, 

biorących udział w konkursie. 

Kategoria III Najlepszy przedszkolak w każdym  przedszkolu. 

Kategoria IV Najlepsza szkoła w Gminie Kozienice. 

Kategoria V 
Najlepszy uczeń w Gminie Kozienice wśród wszystkich uczniów szkół 

podstawowych, biorących udział w konkursie. 

Kategoria VI Najlepszy uczeń w każdej szkole podstawowej. 

 

9.  W ceku wyłonienia laureatów konkursu przewiduje się następujące kryteria dla 

poszczególnych kategorii:  

a) Kategoria I i IV – ilość zebranej makulatury w danym przedszkolu/szkole podstawowej 

przypadająca w przeliczeniu odpowiednio na jednego przedszkolaka/ucznia, 

b) Kategoria I, II, III, IV, V, VI – największa ilość zebranej makulatury w danej kategorii. 

 

10. Konkurs trwa od 01 marca do 26 kwietnia 2019 roku. 

Dzień 26.04.2019 r. jest ostatnim dniem odbioru makulatury z przedszkoli/szkół podstawowych. 

 

11. Informacja na temat wyników konkursu zostanie zamieszczona  w miejscu zbiórki makulatury 

oraz na stronie internetowej Spółki. Przedszkola/szkoły podstawowe, o wynikach konkursu 

zostaną powiadomione telefonicznie najpóźniej 26.04.2019 r. 

 

12. Oficjalne zakończenie konkursu i wręczenie nagród wszystkim laureatom konkursu 

odbędzie się w dniu 29 kwietnia o godz. 1330 na terenie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, 

ul. Przemysłowa 15 w Kozienicach.   

 

13. Ochrona danych osobowych 

a) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kozienicka Gospodarka Komunalna  

Sp. z o. o., 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bodo.radom@gmail.com, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa Konkursie pn.: „Przejdź na ty  

z naturą, przynieś paczkę z makulaturą” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a  i f ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

mailto:bodo.radom@gmail.com
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5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo 

do przenoszenia danych, 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w Konkursie, 

b) Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

uczestnictwa w Konkursie,  

c) Ponadto zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych 

budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. 

    

14.  Postanowienia końcowe: 

a) niniejszy Regulamin dostępny jest  na stronie internetowej Kozienickiej Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o.  www.kgkkozienice.pl, 

b) uczestnicy biorący udział w Konkursie, akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. 

c) udział w Konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem na Kozienicką Gospodarkę 

Komunalną autorskich praw do wykonywanych zdjęć lub nagrań dokumentujących przebieg 

konkursu i ich prezentowanie publiczne, 

d) organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu. Wszystkie 

zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, 

e) w sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji Konkursowej. 

 

http://www.kgkkozienice.pl/

