
  
  

REGULAMIN KONKURSU 
ZBIÓRKA PŁYT CD I DVD 

2016 / 2017 
  

 

1. Organizator konkursu:  
� Miasto Bydgoszcz, reprezentowane przez Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami 

Komunalnymi; 
� przy współpracy z Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura  

Sp. z o.o. 

2. Czas trwania konkursu:  

� Od września br. do 15 maja 2017 r.   

3. Konkurs przeprowadzany jest w celu charytatywnym. 

4. Założenia konkursu:  

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

� polega na zbiórce zużytych i niepotrzebnych płyt kompaktowych CD i DVD (mogą być 
porysowane i uszkodzone); 

� placówka zgłasza chęć udziału w konkursie poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego do 
Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi ul. Wojska Polskiego 65, parter, pokój 
nr 56; zgłoszenia będą również przyjmowane w każdym momencie trwania konkursu; 

� zadaniem nauczyciela prowadzącego będzie przesłanie do 09 maja 2017r. na adres 
a.engel@um.bydgoszcz.pl ilości worków do odebrania i  danych ucznia, który zbierze największą 
liczbę płyt w placówce; 

� zapełnione worki będą odbierane z placówki w miesiącu maju przez firmę MKUO ProNatura  
Sp. z o.o.; o terminie odbioru poinformujemy telefonicznie lub drogą elektroniczną; 

� worki należy związać, opisać (nazwa placówki, adres, dane koordynatora konkursu) oraz złożyć 
w sekretariacie lub portierni placówki, w celu sprawnego odbioru przez firmę; 

� zbiórka będzie oceniana i nagradzana zarówno indywidualnie (uczeń) jak i zespołowo 
(szkoła/przedszkole); 

� trzy placówki, które osiągną najlepszy wynik otrzymają nagrody; 

� nagrodzonych zostanie 3 uczniów, którzy zbiorą najwięcej płyt (w kilogramach); 

� dwie pierwsze równorzędne nagrody przyznane będą: 
o dla placówki, która zbierze największą ilość płyt w kilogramach; 
o dla placówki, która zbierze największą ilość płyt kompaktowych w kilogramach w przeliczeniu 

na jednego ucznia w placówce (brana jest pod uwagę liczba uczniów zapisanych w placówce); 
� wszystkie informacje dotyczące konkursu będą dostępne na stronie 

www.odpady.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 2017 roku. 

 
 

 Miasto Bydgoszcz 
           Biuro Zarządzania Gospodarką  

            Odpadami Komunalnymi 
Bydgoszcz 2016r. 


