
 REGULAMIN KONKURSU 
 ZBIÓRKA NAKR ĘTEK  

2017 / 2018 
 
1. Organizator konkursu:  

� Miasto Bydgoszcz, reprezentowane przez Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami 
Komunalnymi (BOK); 

� przy współpracy z Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura  
Sp. z o.o. 

2. Czas trwania konkursu:  

� Od września 2017r do 15 maja 2018 r.  

3. Konkurs przeprowadzany jest w celu charytatywnym. 

4. Założenia konkursu:  

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

� polega na zbiórce nakrętek od butelek i pojemników z tworzyw sztucznych; 

� placówka zgłasza chęć udziału w konkursie poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego do 
BOK ul. Wojska Polskiego 65, I piętro, pokój nr 153, tel. 52 58-58-388; zgłoszenia będą również 
przyjmowane w każdym momencie trwania konkursu; 

� wydawanie  pakietów rozpoczynamy w BOK ul. Wojska Polskiego 65, I pi ętro, pokój nr 153   
w nieprzekraczalnym terminie od 11 do 15 wrze śnia br. (pon-śr-czw 8-15, wt 8-17, pt 8-13); 

� placówki otrzymają worki do zbiórki nakrętek oraz plakat promujący konkurs. W przypadku braku 
worków można w każdym momencie trwania konkursu je otrzymać w siedzibie BOK; 

� nakrętki muszą być zbierane do worków, przekazanych przez BOK Urzędu Miasta Bydgoszczy; 

� worki z nakrętkami odbierane będą bezpłatnie przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. tylko  
z terenu placówek oświatowych biorących udział w konkursie na telefoniczne zgłoszenie;  
osoba do kontaktu: Arkadiusz D ąbrowski tel. 502-919-378 (pon – pt w godz. 8-15); 

� zgłoszenia dotyczące odbioru zapełnionych worków z nakrętkami przyjmowane będą  
każdego dnia miesi ąca; jednakże ilość zgłaszanych worków do odbioru nie może być mniejsza 
niż 10 sztuk (worki 120 l); 

� Nakrętki powinny być spakowane i zawiązane w czarne worki 120l, które zostały przekazane 
przez BOK. W innym przypadku nakr ętki nie zostan ą odebrane;  

� zważone przez przedstawiciela przewoźnika nakrętki zostaną odebrane z placówki, a ich ilość 
zapisana w „Karcie odbioru nakrętek”; 

� zbiórka będzie oceniana i nagradzana zespołowo (szkoła/przedszkole); 

� nakrętki w ramach konkursu będą odbierane do dnia 15 maja 2018r., natomiast nakrętki 
odebrane w późniejszych miesiącach będą zaliczane do kolejnej edycji konkursu; 

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

5. Za sprawy organizacyjne po stronie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi 
odpowiada Pani Anna Engel tel. 52 58-58-388. 
 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali  
w czerwcu 2018 roku. 

 
 

Miasto Bydgoszcz 
           Biuro Zarządzania Gospodarką  

            Odpadami Komunalnymi 
Bydgoszcz, wrzesień 2017r. 


