
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

ZBIÓRKA NAKRĘTEK 2020/2021 

 

I. Organizator konkursu:  
Miasto Bydgoszcz przy współpracy z Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania 

Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 
 

II. Czas trwania konkursu:  
Od września 2020 r do 15 maja 2021 r. 

 

III. Konkurs przeprowadzany jest w celu charytatywnym. 

IV. Założenia konkursu, przebieg i ocena:  

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich poziomów szkół oraz przedszkoli z Bydgoszczy 
i polega na zbiórce plastikowych nakrętek od butelek i pojemników.  

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. Miasto zapewnia worki do zbierania nakrętek oraz plakaty informujące o akcji. Worki 
można otrzymać w Biurze Komunikacji Społecznej; Jezuicka 2 pok. 3 (I piętro). Plakaty 
są do pobrania w wersji elektroniczne na stronie czystabydgoszcz.pl w zakładce akcje 
ekologiczne.   

5. Worki będą wydawane od 14 do 18 września 2020 r. (pon.-pt.) w godz. 800-1000, 
a 15 września (wt.) także w godz. 1500-1730.  

6. Po tym terminie odbiór worków możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu 
z pracownikiem Biura Komunikacji Społecznej. Worki można otrzymać w każdym 
momencie trwania konkursu  

7. Nakrętki powinny być spakowane i zawiązane w czarne worki 120l, które zostały 
przekazane przez Miasto. W innym przypadku nakrętki nie zostaną odebrane;  

8. 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 Dąbrowski tel. 502-919-378  
(pon- pt w godz. 8-15); 

9. Zgłoszenia dotyczące odbioru zapełnionych worków z nakrętkami przyjmowane będą  
każdego dnia miesiąca; jednakże ilość zgłaszanych worków do odbioru nie może być 
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mniejsza niż 10 sztuk (worki 120 l); 

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

11. Nakrętki w ramach konkursu będą odbierane do dnia 15 maja 2021 r., natomiast 
nakrętki odebrane w późniejszych miesiącach będą zaliczane do kolejnej edycji 
konkursu; 

12. Zbiórka będzie oceniona i nagrodzona zespołowo (szkoła/przedszkole) w dwóch 
kategoriach: 

I kategoria – placówki do 400 uczniów 

II kategoria – placówki powyżej 400 uczniów  

Punktacja zostanie ustalona poprzez podzielenie zebranej masy nakrętek przez liczbę 
uczniów w placówce.  

V. 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 
 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w czerwcu 2021 roku. 
 

 
 
 
 

Miasto Bydgoszcz 
 
 
 
 
 
Bydgoszcz, wrzesień 2021r. 
 

http://www.czystabydgoszcz.pl/

