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1. Organizator konkursu:  

� Urząd Miasta Bydgoszczy, reprezentowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska; 

� przy współpracy z: 
o Remondis Sp. z o.o. z Bydgoszczy zajmującą się zbiórką zuŜytych baterii. 

2. Czas trwania konkursu:  

� od wrze śnia br. do 15 maja 2013 r.   

3. ZałoŜenia konkursu:  

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

� baterie są zbierane do pojemników, w które placówki zostały wyposaŜone przez firmę trudniącą 
się odbieraniem zuŜytych baterii. W przypadku braku pojemnika oraz odbioru zebranych baterii 
prosimy o kontakt z osobą wymienioną w punkcie 4; 

� ocenie podlega ilość zebranych baterii (wg wagi w kg) oraz czystość ich zbioru  
(wg kryterium czyste/zanieczyszczone); 

� w kaŜdej placówce przy odbiorze baterii powinien uczestniczyć zespół oceniający  
w składzie: 

− osoba odpowiedzialna wyznaczona przez dyrektora placówki, 
− pracownik firmy wykonującej zlecenie odbioru; 

� odbiorca ma obowiązek pokwitowania odbioru baterii z placówki na odpowiednim formularzu,  
a w przypadku jego braku na sporządzonym pokwitowaniu odręcznym zawierającym: nazwę  
i numer placówki, ilość odebranych baterii, datę i czytelny podpis odbiorcy; 
 

� zebrane baterie i czystość pojemnika punktowane będą w następujący sposób:  

− 10 punktów za kaŜdy kilogram, z dokładnością do 1/10 jego części np. przekazując 23,8 kg 
baterii placówka otrzymuje 238 punktów; 

− 100 punktów za czystość baterii i pojemnika, (co oznacza, Ŝe w pojemniku są zgromadzone 
wyłącznie baterie bez domieszki innych odpadów). W przypadku stwierdzenia przez zespół 
oceniający, (o którym mowa w punkcie 7) zabrudzenia pojemnika i baterii, placówka nie 
otrzymuje punktów; 

− dla uzyskania obiektywnego wyniku, łączna ilość zebranych punktów dzielona jest przez liczbę 
uczniów w placówce. Uzyskany w ten sposób wynik słuŜy do wyłonienia zwycięzcy konkursu. 

Przykład:  

Placówka licząca 450 uczniów zebrała 23,8 kg baterii i z tego tytułu uzyskała 238 punktów, plus 100 
punktów za czystość, łącznie daje 338 punktów. Wyliczony na podstawie powyŜszych danych 
współczynnik 0,751 punktu/osobę, będzie stanowił o pozycji placówki w konkursie. Im wyŜszy będzie 
ten wynik tym lepsza lokata. 
 
� Wszystkie informacje dotyczące konkursu będą dostępne na stronie www.czystabydgoszcz.pl. 
 

4. Za sprawy organizacyjne: 
� ze strony firmy Remondis odpowiada Pani Joanna Bogucka-Kołaczek dostępna pod numerem 

telefonu: (52) 342-74-40 wew. 31; 
� ze strony Wydziału odpowiada Pani Anna Engel dostępna pod numerem telefonu:  

(52) 58-58-388. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali  
w czerwcu 2013r.  

  
Wydział Gospodarki Komunalnej 

Bydgoszcz, wrzesień 2012r. i Ochrony Środowiska  
 


