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1. Organizator konkursu:  
� Urząd Miasta Bydgoszczy, reprezentowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, 
� przy współpracy z: 

o Programem PROKARTON realizującym cele zawarte w dobrowolnym porozumieniu na 
rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do 
płynnej Ŝywności, 

o przewoźnikiem odpadów. 

2. Czas trwania konkursu:  

� od wrze śnia br. do 30 maja 2013 r.   

3. ZałoŜenia konkursu:  

� konkurs adresowany jest do wszystkich poziomów szkół oraz przedszkoli z Bydgoszczy; 

� kartoniki po napojach muszą być zbierane do worków, w które placówki zostały wyposaŜone 
przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;  

� przy odbiorze worków zapełnionych kartonikami kaŜdorazowo, będą wydawane nowe worki 
proporcjonalnie do ilości odebranych; 

� odbiór zebranych kartoników po napojach zapewnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska poprzez przewoźnika, co najmniej raz w tygodniu w stałym terminie we wtorek lub 
piątek; 

� przewoźnik kwituje odbiór odpadów - na załączonym druku formularza lub na pokwitowaniu 
odręcznym zawierającym: nazwę i numer placówki, ocenę jakości zbioru wg pkt. 5, datę  
i czytelny podpis odbiorcy; 

� warunki oceny jakości zbioru kartoników: 

o przy odbiorze kartoników przewoźnik w obecności pracownika placówki dokona oceny jakości 
zbioru, biorąc pod uwagę: 

- wagę w kilogramach; 

- czystość zbioru na podstawie kryteriów czyste/zanieczyszczone; 

- zgniecenia kartoników przed wrzuceniem na podstawie kryteriów zgniecione/nie 
zgniecione; 

� zasady punktacji: 

- 10 punktów  za kaŜdy kilogram , z dokładnością do 1/10 jego części np. przekazując 23,8 kg 
kartoników po napojach, placówka otrzymuje za zbiór 238 punktów; 

- 10% premii  za zgniecenie  kartoników w stosunku do zebranych punktów za zbiór, (co 
oznacza, Ŝe w worku znajdują się wyłącznie zgniecione kartoniki po napojach) np. przekazując 
23,8 kg kartoników po napojach, placówka otrzymuje 23,8 punktów dodatkowo; 

- 10% premii  za czysto ść kartoników w stosunku do zebranych punktów za zbiór, (co oznacza, 
Ŝe w worku są zgromadzone wyłącznie kartoniki po napojach bez domieszki innych odpadów)  
np. przekazując 23,8 kg kartoników po napojach, placówka otrzymuje 23,8 punktów dodatkowo;  

- brak dodatkowych punktów  w przypadku stwierdzenia przez oceniającego, (o którym mowa  
w p-cie 4) obecność innych odpadów w worku oraz nie zgniecenie kartoników; 

- łączna ilo ść zebranych punktów  dzielona jest przez liczbę uczniów w placówce. Uzyskany  
w ten sposób wynik słuŜy do wyłonienia zwycięzcy w konkursie; 
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Przykład:  
Placówka licz ąca 450 uczniów zebrała 23,8 kg kartoników po napoja ch i z tego zbioru uzyskała 
238 punktów, plus 10% punktów zbioru za zgniecenie tj. 23,8 punktów i 10% punktów zbioru za 
czysto ść tj. 23,8 punktów, ł ącznie daje 285,6 punktów. Wyliczony na podstawie po wyŜszych 
danych współczynnik 0,634 punktu/osob ę (285,6/450), będzie stanowił o pozycji placówki  
w konkursie. Im wy Ŝszy będzie ten wynik tym lepsza lokata. 
 

� wszystkie informacje dotyczące konkursu będą dostępne na stronie www.czystabydgoszcz.pl,  

4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali  
w czerwcu 2013 roku. 
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