
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Zarządzenie Nr 578/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 września 2021r.

w sprawie organizacji konkursu pod nazwą „Zbieramy makulaturę”

Na podstawie  art.  7  ust.  1  pkt  18,  art.  30  ust.  1  oraz  art.  31  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zarządza się, co następuje:

§ 1

Celem  konkursu  jest  włączenie  przedszkoli,  szkół  oraz  mieszkańców  Kalisza  w  powszechną
edukację  ekologiczną  dotyczącą  zasad  i  korzyści  płynących  z  segregacji  odpadów  i  ich
przetwarzania,  przybliżenie  zagadnień  związanych  z  oszczędzaniem  wody  oraz  uświadomienie
korzyści wynikających z likwidacji niskiej emisji.

§ 2

Zasady  udziału  w  konkursie  określa  Regulamin  konkursu  „Zbieramy  makulaturę”,  stanowiący
załącznik do zarządzenia.

§ 3

Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą:

1) Anna Grabowska , pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;;

2) Krzysztof Jurek , pracownik Wydziału Edukacji

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska oraz  Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza.

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§  6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                   



Załącznik do Zarządzenia Nr  578/2021
      Prezydenta Miasta Kalisza

   z dnia 30 września 2021

Regulamin konkursu „Zbieramy makulaturę”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miasto Kalisz.
2. Konkurs organizowany jest w ramach przedsięwzięcia „Kalisz dla Ziemi”- edukacja

ekologiczna  mieszkańców  Kalisza,  poprzez  realizację  konkursów”,
współfinansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu.

3. Celem konkursu jest:
1) podniesienie  świadomości  ekologicznej  –  zagrożenia  dla  środowiska  związane  

z kupowaniem produktów nadmiernie opakowanych;
2) szerzenie konieczności segregacji odpadów;
3) zrozumienie konieczności zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych;
4) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
4. Konkurs  będzie  trwał  od  dnia  05.10.2021r.  do  dnia  25.10.2021r.  Rozstrzygnięcie

konkursu nastąpi do dnia 29.10.2021r.
5. Zadanie konkursowe polega na zebraniu największej ilości makulatury.

Warunki uczestnictwa
1. Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów ze  szkół  podstawowych  z  klas  1-3  z  terenu

Miasta Kalisza.
2. Zgłoszenie uczestnictwa szkoły w konkursie należy dokonać mailowo od dnia 4 do 8

października 2021r.,  e-mail:  k  jurek@um.kalisz.pl  ,  Urząd  Miasta  Kalisza,  Wydział
Edukacji, Kościuszki 1 A, 62-800 Kalisz, I piętro, pokój 110, tel.(62) 5049738.

3. Szkoła zgłaszająca zobowiązana jest do wyznaczenia szkolnego koordynatora akcji.
4. Szkoła zgłaszająca się zobowiązana jest do przeprowadzenie akcji edukacyjnej, której

celem będzie rozwijanie wśród uczniów dobrych praktyk postępowania z odpadami,
począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych śmieci, przez ich
segregację  w  domu  i  szkole.  Promowanie  odpowiedzialnego  korzystania  z  dóbr,
zwiększenie  wiedzy na  temat  zagrożeń dla  środowiska związanych z  kupowaniem
produktów nadmiernie opakowanych oraz wykorzystanie surowców wtórnych
w gospodarce.

Zasady konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest zbiórka makulatury.
2. Zbiórka  zostanie  przeprowadzona  w  szkołach  podstawowych  miasta  Kalisza.

Warunkiem udziału jest  przesłanie  przez Dyrekcję placówki na adres konkursowy:
kjurek@um.kalisz.pl  skanu  prawidłowo  wypełnionego  formularza  zgłoszenia,
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia  08.10.2021  roku.  Zgłoszenia  przesłane  po  terminie  nie  będą  uwzględniane
(decyduje data wpływu).

3. Zbiórka odbywa się na terenie placówki w terminie od 05.10.2021 r. do 25.10.2021 r.
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4. Makulatura  zbierana  będzie  do  pojemników/kontenerów  dostarczonych  przez
organizatora.

5. Zgłoszone do konkursu placówki oświatowe są zobowiązane do:
a) poinformowania  wszystkich  uczniów  oraz  ich  rodziców  o  trwającej  zbiórce

makulatury,
b) przeprowadzenia przez nauczycieli/wychowawców lekcji/zajęć,  podczas których

dzieci utrwalą sobie wiedzę na temat: jak segregować odpady z papieru, jak należy
oszczędzać papier  na co dzień,  jakie  są korzyści  wykorzystania  makulatury do
produkcji papieru,

c) wskazania  koordynatora,  który  odpowiada  za  organizację  zbiórki  na  terenie
placówki oraz kontakt z przedstawicielem organizatora,

d) koordynator, w danej placówce oświatowej odpowiada za prowadzenie ewidencji
zbiórki makulatury, zabezpieczenie dojazdu do placówki w potwierdzonym dniu
odbioru oraz kontakt z organizatorem w kwestii nagrody.

6. Organizator zobowiązuje się do organizacji odbioru zebranej makulatury z placówki
oświatowej.

7. Poprzez  zbiórkę  makulatury  należy  rozumieć  zbieranie  wyłącznie  odpadów
komunalnych  takich  jak:  niepotrzebne  zeszyty,  gazety,  książki,  ulotki,  tekturowe
opakowania, zapisane/zadrukowane kartki itp.  

8. Uczniowie w czasie  trwania  konkursu mogą prosić  o wsparcie  w zbiórce rodzinę,
znajomych, sąsiadów.

9. Zebrana  przez  placówkę  makulatura  zostanie  odebrana  przez  organizatora,
w terminach ustalanych z koordynatorem.

10. Ilość odebranej makulatury zostanie potwierdzona w protokole stanowiącym załącznik
do regulaminu.

11. Placówka, która zbierze największą ilość makulatury otrzyma od organizatora nagrodę
rzeczową  w  postaci  trzech  tablic  edukacyjnych  dotyczących  segregacji  odpadów.
Placówki, które otrzymają II i III miejsce otrzymają książki ekologiczne dla świetlic
szkolnych  oraz  edukacyjne  gry  planszowe  dot.  odpadów,  zestawy  szkolne i
edukacyjne gry memo dla uczestników konkursu.

12. Uczniowie otrzymają upominki za udział i włączenie się w akcję.

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 października 2021r.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i terminu ogłoszenia wyników

konkursu oraz wręczenia nagród.
3. Werdykt komisji jest ostateczny, a uczestnik nie może się od niego odwołać.

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie jest  jednoznaczne z  akceptacją  warunków niniejszego regulaminu przez
dyrektorów placówek.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

3. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  nieodpłatnej  publikacji  wizerunku  osób
biorących udział w konkursie, w publikacjach z nim związanych.

4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, ul. Kościuszki
1 A, 62-800 Kalisz, I piętro, pokój 110, tel. (62) 5049738, mail: kjurek@um.kalisz.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
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Załącznik  Nr 1

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Zbieramy makulaturę”

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Dane  kontaktowe  szkoły
(telefon,  e-mail)

Imię  i  nazwisko  koordynatora,
dane  kontaktowe  (telefon,  e-
mail)

Akceptacja regulaminu
(„Akceptuję  regulamin,  data,
podpis dyrektora”)



Załącznik nr   2

do Regulaminu konkursu „Zbieramy MAKULATURĘ”

Kalisz, dnia ........................................

......................................................
(pieczęć placówki oświatowej)

Protokół odbioru makulatury

W dniu ……………... z ...................................................................................................
(nazwa placówki oświatowej)

odebrano makulaturę w ilości ................... kg.

Podpisy:

1. ………………………………………….. - czytelny podpis koordynatora

2. ………………………………………..… - czytelny podpis odbierającego makulaturę


