
ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW ORAZ PRZEDSZKOLI Z TERENU 

MIASTA MYSZKOWA

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Myszkowa.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.05.2008 roku i trwa do 30.09.2008 roku.
3. W konkursie mogą brać  udział uczniowie wraz z opiekunami ze szkół podstawowych, 

gimnazjów oraz  z  przedszkoli  mające  siedzibę  na  terenie  miasta  Myszkowa,  przy 
czym  uczestnikiem  konkursu  jest  placówka  a  nie  indywidualni  uczniowie   lub 
opiekunowie.

4. Konkurs rozgrywany będzie w trzech kategoriach:
Kategoria A – przedszkola
Kategoria B – szkoły podstawowe
Kategoria C – gimnazja.

5. W  każdej  kategorii  spośród  uczestników  konkursu  organizator  wyłoni  zwycięzcę, 
który zajmie I miejsce w  danej kategorii wiekowej. Za zwycięzcę zostanie uznana 
placówka,  która  otrzyma  największą  liczbę  punktów  obliczonych  według  wzoru 
przedstawionego w punkcie 6 niniejszego regulaminu. Jedynym kryterium oceny jest 
waga zebranych baterii.

6.  Ze względu na różną liczbę uczestników konkursu w danej placówce (uczniów lub 
przedszkolaków) przyjmuje się zastosowanie wzoru przeliczeniowego na uzyskanie 
liczby punktów –P:

Ilość zebranych kilogramów zużytych baterii przez dana placówkę
                                            P=          ilość uczestników konkursu w danej placówce*

* za liczbę uczestników konkursu w danej placówce uważa się dzieci do niej zapisane na rok szkolny 2007/2008

** za uczestnika konkursu uważa się placówkę , która zbierze jakąkolwiek ilość zużytych baterii

7. Organizator  konkursu  ufunduje  nagrody  dla  zwycięzców  w  poszczególnych 
kategoriach wiekowych.

8. Pozostali uczestnicy otrzymają symboliczne nagrody za udział w konkursie.
9. Organizator  ufunduje  nagrody  z  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 

Gospodarki  Wodnej  w  Myszkowie  w  ramach  środków  przeznaczonych  na 
propagowanie działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży miasta.

10. Uczestnicy konkursu gromadzą zużyte baterie w pojemnikach, w które organizator 
konkursu  wyposażył   wszystkie  placówki  w  roku   2005  –  pojemnik  z  tworzywa 
sztucznego koloru zielonego o pojemności 35 l zamykany. 
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11. Z częstotliwością jeden raz w miesiącu Operator systemu selektywnej zbiórki baterii i 
akumulatorów małogabarytowych – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SANiKO 
Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie przy ul. B.Prusa 70 będzie dokonywał opróżnień 
pojemników we  wszystkich  placówkach  biorących  udział  w  konkursie.  Ustala  się 
opróżnianie pojemników w poszczególne dni kolejnych miesięcy trwania konkursu: 
29 maj 2008r., 19 czerwiec 2008 r., 30 wrzesień 2008 r. w godzinach 900 – 1300 .

12. W  przypadku  napełnienia  pojemnika  przed  ustalonym  w  punkcie  11  niniejszego 
regulaminu terminem, należy powiadomić o tym fakcie organizatora konkursu (tel. 
313-10-92) lub bezpośrednio odbiorcę odpadów P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. (tel. 313-
14-82) celem dodatkowego opróżnienia pojemnika.

13. Przed  zabraniem  nagromadzonych  przez  dana  placówkę  baterii  odpady  powinny 
zostać zważone na terenie danej placówki i wraz z opisem ilości baterii i nazwy wraz z 
adresem danej placówki zabrane przez pracownika SANiKO.

14. W  przypadku  braku  możliwości  dokonania  ważenia  odpadów  na  terenie  danego 
uczestnika konkursu, nagromadzone odpady powinny  zostać umieszczone w worku i 
z  opisem danej  placówki  zabrane  przez  firmę SANiKO,  która  dokona  ważenia  w 
siedzibie swojej firmy.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do kontroli wagi zebranych baterii.
16. Wszystkich  czynności  związanych  z  opróżnianiem pojemników będzie  dokonywał 

pracownik firmy SANiKO.

Zatwierdzam    
Myszków, dnia  17 kwietnia  2008r.                                                     

                                                                                Burmistrz Miasta Myszkowa

Janusz Romaniuk

 Segregujmy a nie degradujmy
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