
REGULAMIN 
I edycji projektu EKOTUR 15/16

organizowanego przez TWK-ZAG Sp. z o.o., Wola Łaska 71, 98-100 Łask
tel. 43 675 55 90, www.wywoz24.pl, email bok@wywoz24.pl

§ 1
Organizator projektu

1. Organizatorem konkursu jest TWK-ZAG Sp. z o.o. z siedzibą w Wola Łaska 71, 98-100 Łask
NIP 7321999092, REGON 473250986, KRS 000209949

§ 2
Cel i zakres projektu

1. Celem projektu jest 
a. budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży 
b. nauka poprawnej segregacji odpadów
c. poznanie możliwości i sposobów zagospodarowania odpadów
2. W ramach projektu obejmującego zbiórkę surowców wtórnych będzie przeprowadzony i 
rozstrzygnięty konkurs polegający na rywalizacji wśród szkół i uczniów w zakresie zbiórki 
makulatury.
3. Surowce będą odbierane z placówek odpłatnie, ich rodzaje i ceny podane są w załączniku nr 1 do
regulaminu - Wykaz surowców.

§ 3
Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikami konkursu w zakresie zbiórki makulatury mogą być szkoły podstawowe, 
gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne.
2. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest przesłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia 
do siedziby organizatora w formie papierowej bądź elektronicznej na adres:
TWK-ZAG Sp. z o.o., Wola Łaska 71, 98-100 Łask lub bok  @wywoz24.pl
3. W zgłoszeniu należy wskazać opiekuna konkursu, czyli osobę kontaktową i odpowiedzialną za 
zbiórkę odpadów oraz podać ilość uczniów na dzień przystąpienia do konkursu.
4. Do konkursu można przystąpić także po 5 października 2015 r.
5. W przypadku zespołów szkół należy przesłać zgłoszenia oddzielnie dla każdej placówki 
wchodzącej w skład danego zespołu.

§ 4
Kategorie konkursu

1. Parametrem prowadzonej rywalizacji jest waga zebranej makulatury wyrażana w kilogramach.
2 .Konkurs będzie prowadzony w następujących kategoriach:
I – najlepsza szkoła
II – najlepsza klasa
III – najlepszy uczeń
2. W kategorii szkół kryterium oceny stanowić będzie ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 
1 ucznia w szkole.

§ 5
Harmonogram projektu i konkursu

1 .Konkurs (zbiórka makulatury) trwa od 5 października 2015 r. do 20 maja 2016 r.
2. Ważne terminy
- 5 października 2015 r – rozpoczęcie konkursu - zbiórki makulatury oraz innych surowców 



wymienionych w załączniku nr 1 Wykaz surowców
- 5 października 2015 r. – 18 maja 2016 r. odbiory makulatury i surowców wg ustalonego grafiku
- 18 maja 2016 r. - zakończenie odbiorów makulatury
- 20 maja 2016 r. - ostateczny termin przesłania Raportu przekazania danych (RPD) do organizatora
- 26-31 maja 2016 r. rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników
- 1 czerwca 2016 r. - uroczyste zakończenie konkursu, wręczenie nagród
- 10 czerwca 2016 r – zakończenie odbioru pozostałych surowców oraz programu EKOTUR

§ 6
Zbieranie i ewidencjonowanie surowców

1. Opiekunowie konkursów w poszczególnych placówkach indywidualnie ustalają harmonogram 
zbiorek makulatury i innych surowców (wymienionych w załączniku nr 1) w swojej szkole.
2. Miejsce i sposób przechowywania surowców przyniesionych przez uczniów wyznaczany jest 
indywidualnie w każdej placówce przez opiekuna zbiórki lub prowadzącego placówkę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi i bhp.
3. Makulatura i pozostałe surowce przyniesione przez uczniów powinny być zważone (każda 
placówka powinna dysponować własną wagą lub patrz § 8 pkt 2.) przez opiekuna zbiórki oraz 
odnotowane przez niego odpowiednio w Raporcie Zebrania Makulatury (RZM) oraz Raporcie 
Zebrania Surowców (RZS).
4. Zbierane surowce powinny być czyste i właściwie posegregowane:
a. makulatura powinna być sucha i nie zabrudzona
Do makulatury zaliczamy m.in.:
- gazety
- czasopisma
- katalogi
- ulotki
- zużyte zeszyty

- książki
- stare dokumenty
- kartony
- pudełka /od papieru, obuwia.../
- tekturowe opakowania po żywności /np. ryż, kasza/

Makulatury nie stanowią:
- artykuły higieniczne - opakowania wielowarstwowe, np. po sokach, napojach i mleku
b. folia powinna być sucha i nie zabrudzona
do kategorii folii zaliczamy m.in.:
- torebki
- reklamówki

- opakowania zgrzewek z wodą i napojami /folia termokurczliwa/
- folia bąbelkowa, stretch

Do kategorii folii nie zaliczamy:
- - opakowania po chipsach - opakowania po batonach, cukierkach
c. korki z tworzywa powinny być suche i nie zabrudzone
Zbierać można zakrętki z tworzywa i korki od butelek, kartoników z napojami, mlekiem, kawy.
Ważne, aby z zakrętek np. od kawy usunąć wkład ze spodniej części – najczęściej jest to tekturka.
d. opakowania PE / PP muszą być w całości opróżnione i czyste
Do tej grupy należą m.in. butelki od szamponów, płynów do mycia naczyń i innych detergentów
e. butelki PET muszą być w całości opróżnione i czyste
Opakowania typu PET to najczęściej butelki od wody mineralnej i innych napoi. Butelki powinny 
być zgniecione oraz mieć dodatkowo usunięte etykiety /wystarczy zerwanie etykiety/.
f. elektrosprzęt
Przekazywać można telefony, komputery, sprzęt AGD i RTV.
g. baterie
Powinny być spakowane w taki sposób, aby nie rozsypały się podczas zbiórki i odbioru.
5. Ceny za odbierane przez organizatora surowe podane są w załączniku nr 1 Wykaz surowców



6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany ceny za odebraną makulaturę i pozostałe 
surowce przypadku złej koniunktury utrzymującej się na rynku przez dłuższy czas. O ewentualnej 
zmianie stawek placówka zostanie poinformowana przed najbliższym odbiorem.

§ 7
Odbiór surowców

1. Odbiór makulatury i pozostałych surowców prowadzony będzie na własny koszt przez 
organizatora w ustalonych terminach. 
2. Harmonogram odbiorów zostanie przekazany wskazanym opiekunom konkursu w 
poszczególnych placówkach.
3. Możliwy jest odbiór surowców z danej placówki w terminie innym niż wynikający z 
harmonogramu. Potrzebę odbioru należy zgłosić na adres bok@wywoz24.pl.
4. Opiekun zbiórki /placówka/ jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo dzieci podczas odbioru 
odpadów.
5. Opiekun zbiórki w danej placówce odpowiada za zabezpieczenie dojazdu do wyznaczonego 
miejsca odbioru surowców w danej placówce.
6. Osobą odpowiedzialną za projekt EKOTUR 15/16 ze strony organizatora jest 
Anna Post
kontakt -tel. 607 678 470 /w godz. 8:30-14:30/ lub 43 675 55 90
email: bok  @wywoz24  .pl

§ 8
Rozliczanie zebranych odpadów

1. Rozliczanie za odebrane surowce będzie następowało w oparciu o:
- RAPORT Przekazania Surowców (RPS) zawierające ilości – wagę surowców określone przez 
opiekuna zbiórki surowców w danej placówce
- dokument PZ sporządzony w oparciu o odczyt z wagi organizatora
- załącznik nr 1 Wykaz surowców
2. W przypadku braku możliwości zważenia surowców w danej placówce organizator oznaczy 
odbierane odpady w sposób czytelny i umożliwiający identyfikację placówki. Informacja o wadze 
odebranych surowców zostanie przekazana opiekunowi zbiórki w ciągu 3 dni roboczych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia wagi odbieranych surowców za ewentualne 
zabrudzenia bądź zanieczyszczenia innymi odpadami.
4. Należności za odebrane przez organizatora surowce zostaną przekazane na wskazane w 
zgłoszeniu konto bankowe w terminie 14 dni od odebrania odpadów.

§ 9
Rozstrzygnięcie konkursu

1. Warunkiem przestąpienia uczestników konkursu do etapu końcowego, czyli rozstrzygnięcia 
konkursu, jest dostarczenie prawidłowo wypełnionych oraz podpisanych raportów, tj. Raportu 
Zebrania Makulatury (RZM) oraz Raportu Przekazania Danych (RPD) do dnia 20 maja 2016 r.
2. Nagrodzone zostaną po trzy najlepsze wyniki stanowiące największą masę zebranej makulatury 
w poszczególnych kategoriach.
Kat I – najlepsza szkoła – w przeliczeniu kg na 1 ucznia
miejsca I-III w rywalizacji: szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne
II – najlepsza klasa - rywalizacja i rozstrzygana w następujących podkategoriach:
- miejsca I-III wśród uczniów szkół podstawowych
- miejsca I-III wśród uczniów szkół gimnazjalnych
- miejsca I-III wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnych
III – najlepszy uczeń – rywalizacja indywidualna rozstrzygana w następujących podkategoriach:

mailto:odbiory@twkzag.pl
mailto:odbiory@twkzag.pl
mailto:odbiory@twkzag.pl


- miejsca I-III wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych
- miejsca I-III wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
- miejsca I-III wśród uczniów szkół gimnazjalnych
- miejsca I-III wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnych
3. Ponadto nagrodzona zostanie szkoła, która wagowo zebrała najwięcej makulatury.
4. Wyniki konkursy przekazane zostaną poszczególnym opiekunom konkursu w placówkach oraz 
zostaną opublikowane na stronie www.wywoz24.pl
5. Informacje dotyczące miejsca i dokładnego terminu zakończenia konkursu zostaną przekazane 
opiekunom konkursu po podsumowaniu wyników.
6 Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy, puchary (kat. I) oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

§ 10
Druki dokumentów

1. Regulamin Konkursu i druki Raportów będzie dostępny na stronie www.wywoz24.lp w zakładce
„DLA SZKÓŁ”

§ 11
Pozostałe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie,  o czym placówka
zostanie poinformowana w formie pisemnej.
2. W każdym momencie placówka może zrezygnować z dalszego udziału w programie.
3. Organizator oświadcza, że dysponuje niezbędnymi pozwoleniami oraz środkami pozwalającymi
na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

Załączniki
1. Wykaz surowców – zawiera zestawienie surowców możliwych do obioru przez organizatora 
wraz z podanymi cenami w zł/kg
2. RAPORT Przekazania Surowców (RPS) – raport sporządzany przez opiekuna zbiórki w danej 
placówce. Przekazywany organizatorowi konkursu przy każdym odbiorze surowców z placówki, 
zawiera dane dotyczące ilości przekazanych surowców przez poszczególne klasy.
3. RAPORT Zebrania  Makulatury (RZM) –  raport  sporządzany na bieżąco  przez  opiekuna
zbiórki w danej  placówce,  osobno dla każdej klasy z podaniem danych ucznia i  wagi zebranej
makulatury. Należy przekazać kopię raportu organizatorowi po zakończeniu konkursu, najpóźniej
do dnia 20 maja 2016 r.
4. RAPORT Zebrania Surowców (RZS) - raport sporządzany na bieżąco przez opiekuna zbiórki
w danej placówce, osobno dla każdej klasy z podaniem danych ucznia i wagi zebranych surowców.
Należy przekazać kopię raportu organizatorowi po zakończeniu odbiorów, najpóźniej do dnia 10
czerwca 2016 r.
5. RAPORT Przekazania Danych (RPD dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych) - raport sporządzany przez opiekuna zbiórki w danej placówce po 
przekazaniu ostatniej partii zebranej makulatury, czyli po zakończeniu konkursu. Raport stanowi 
podsumowanie rywalizacji indywidualnej w szkole. Raport należy przekazać organizatorowi 
najpóźniej do dnia 20 maja 2016 r.

http://www.wywoz24.lp/

