REGULAMIN KONKURSU
ZBIÓRKA BATERII 2020/2021
I. Organizator konkursu:
 Miasto Bydgoszcz przy współpracy z Remondis Sp. z o.o. z Bydgoszczy zajmującą się
zbiórką zużytych baterii.

II. Czas trwania konkursu:
Od września 2020 r do 15 maja 2021 r.
III. Założenia konkursu, przebieg i ocena:
1.

Konkurs adresowany jest do wszystkich poziomów szkół oraz przedszkoli, a także
innych placówek oświatowych z Bydgoszczy i polega na zbiórce baterii
małogabarytowych.

2.

Placówka zgłasza chęć udziału w konkursie poprzez wypełnienie elektronicznego
formularza na stronie czystabydgoszcz lub przesłanie wydrukowanego i wypełnionego
formularza na adres eko@um.bydgoszcz.pl (w tytule wiadomości proszę podać adres
placówki) lub pocztą na adres:
Urząd Miasta Bydgoszczy,
Biuro Komunikacji Społecznej
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

3.

Zgłoszenia będą również przyjmowane w każdym momencie trwania konkursu lecz
nie później niż do końca kwietnia 2021r.;

4.

Plakaty promujące konkurs można pobrać ze strony czystabydgoszcz.pl zakładka
Konkurs Zbiórka Baterii.

5.

Baterie winny być zbierane do pojemników, przekazanych przez firmę odbierającą baterie.

6.

Konieczność odbioru baterii w przypadku zapełnienia pojemnika, a także brak
pojemnika na baterie należy zgłaszać telefonicznie do firmy Remondis do Pani Joanny
Boguckiej-Kołaczek – tel. 52 342-74-40 wew. 31;

7.

W każdej placówce podczas odbioru baterii powinien uczestniczyć przedstawiciel
placówki wyznaczony przez dyrektora placówki oraz pracownik firmy wykonującej zlecenie
odbioru.

8.

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

9.

Ocenie podlegać będzie ilość zebranych baterii (wg masy w kg) oraz czystość (wg kryterium
czyste/zanieczyszczone innymi odpadami)

10. Zebrane baterie i czystość odpadów punktowane będą w następujący sposób:
 Łączna masa zebranych odpadów zostanie podzielona przez liczbę uczniów w placówce
 Czystość baterii, za którą można otrzymać 100 pkt. (Kryterium to oznacza, że w pojemniku
są zgromadzone wyłącznie baterie bez domieszki innych odpadów). W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru domieszkę innych odpadów placówka nie otrzymuje
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punktów za to kryterium;
11. Baterie w ramach konkursu będą odbierane do 15 maja 2021 r., natomiast baterie

odebrane w późniejszych miesiącach będą zaliczane do kolejnej edycji konkursu;
12. Zbiórka będzie oceniona i nagrodzona w dwóch kategoriach:

I kategoria – placówki do 400 uczniów
II kategoria – placówki powyżej 400 uczniów
IV. Wszystkie
informacje
dotyczące
konkursu
będą
dostępne
na
stronie
www.czystabydgoszcz.pl. Za sprawy organizacyjne po stronie Miasta odpowiada
Pani Ewa Dyla tel. 52 58-59-211, eko@um.bydgoszcz.pl
V. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w czerwcu 2021 roku.

Miasto Bydgoszcz

Bydgoszcz, wrzesień 2020r.

