Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 498 /2021
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 10 września 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU „ ZBIÓRKA BATERII” W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

1. Celem konkursu jest wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych baterii, które
są odpadem niebezpiecznym dla środowiska oraz edukacja ekologiczna w zakresie
prawidłowych zasad gospodarowania tego rodzaju odpadami.

2. Organizatorem konkursu jest Miasto Bydgoszcz we współpracy z Remondis Sp. z o.o.
Konkurs adresowany jest do placówek oświatowych z Miasta Bydgoszczy i polega
na zbieraniu w placówkach oświatowych baterii małogabarytowych.

3. Konkurs trwa od września 2021 r. do 15 maja 2022 r.
4. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane przez wypełnienie i przesłanie formularza
dostępnego na stronie www.czystabydgoszcz.pl w zakładce AKCJE EKOLOGICZNE
na adres eko@um.bydgoszcz.pl lub pocztą na adres:
Urząd Miasta Bydgoszczy,
Biuro Komunikacji Społecznej
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

5. Formularz zgłoszenia do konkursu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Do konkursu można przystąpić najpóźniej do 30 kwietnia 2022 r.
7. Miasto zapewnia plakaty promujące konkurs, które można pobrać ze strony
www.czystabydgoszcz.pl w zakładce AKCJE EKOLOGICZNE/Konkurs Zbiórka baterii.

8. Pojemniki do zbierania baterii oraz odbiór odpadów zapewnia Remondis Sp. z o.o.
9. Zapotrzebowanie na pojemnik oraz konieczność odbioru baterii z placówki należy zgłaszać
telefonicznie do spółki Remondis na numer 52 342 74 40 wew. 31.

10. Odbiór baterii odbywa się przy obecności przedstawiciela placówki wyznaczonego przez
dyrektora placówki oraz pracownika firmy wykonującej zlecenie odbioru.

11. Odbiorca ma obowiązek pokwitować odbiór baterii z placówki na formularzu, stanowiącym
załącznik nr 2 do regulaminu, a w przypadku jego braku, na sporządzonym pokwitowaniu
odręcznym zawierającym: dane placówki, masę odebranych baterii w kg, datę i czytelny
podpis przedstawicieli obu stron.

12. Baterie w ramach konkursu będą odbierane do 15 maja 2022 r.
13. W celu rozstrzygnięcia konkursu masa zebranych baterii zostanie podzielona przez liczbę
uczniów danej placówki podaną w zgłoszeniu.

14. Konkurs zostanie oceniony i nagrodzony w dwóch kategoriach:
- I kategoria – placówki do 400 uczniów,
- II kategoria – placówki od 401 uczniów.

15. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody w postaci voucherów zakupowych za I, II
i III miejsce.

16. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody specjalnej.
17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2022 r. i podane na oficjalnej stronie Miasta
Bydgoszczy.

18. Informacja o wynikach konkursu zostanie także przekazana zwycięskim placówkom
pisemnie.

19. Informacje dotyczące konkursu (regulamin, plakat, druki zgłoszenia) są dostępne przez
cały czas trwania konkursu na stronie www.czystabydgoszcz.pl.

20. Za sprawy organizacyjne po stronie Miasta Bydgoszczy odpowiada Biuro Komunikacji
Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy - Ewa Dyla tel. 525859211, eko@um.bydgoszcz.pl.

21. Informację o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych zawiera załącznik nr 3
do Regulaminu.

