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1. Organizator konkursu:  

� Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
� przy współpracy z Przewoźnikiem odpadów: P.W Marko Marian Komisarek, Skup odpadów 

tworzyw sztucznych. 
 

2. Czas trwania konkursu:  

� Od 1 kwietnia 2012 r. do 15 maja 2013r.   

3. Konkurs przeprowadzany jest w celu charytatywnym. 

 

4. ZałoŜenia 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 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Jezuicka 4a pok. 14  
tel. 52 58-58-388; zgłoszenia będą równieŜ przyjmowane w kaŜdym momencie trwania konkursu; 

� placówki otrzymają worki do zbiórki nakrętek oraz plakat promujący konkurs; 

� nakrętki muszą być zbierane do worków, przekazanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy; 

� worki z nakrętkami odbierane będą bezpłatnie przez firmę P.W Marko Marian Komisarek raz  
w miesiącu na telefoniczne zgłoszenie; osoba do kontaktu: Barbara Komisarek  
tel. 501 011 307; 

� zgłoszenia dotyczące odbioru zapełnionych worków z nakrętkami przyjmowane będą  
do 5 dnia ka Ŝdego miesi ąca; jednakŜe ilość zgłaszanych worków do odbioru nie moŜe być 
mniejsza niŜ 10 sztuk; 

� zwaŜone 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 będą odbierane do dnia 15 maja 2013r., z wyłączeniem przerw wakacyjnych  
i świątecznych; 

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

5. Za sprawy organizacyjne po stronie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
odpowiada Pani Anna Engel tel. 52 58-58-388. 
 

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