
 REGULAMIN 
II edycji projektu EKOTUR 2016/2017

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

§ 1 Organizator projektu

1. EKOTUR jest projektem stworzonym i realizowanym przez  TWK-ZAG Sp. z o.o. z siedzibą w Wola 
Łaska 71, 98-100 Łask NIP 7321999092, REGON 473250986, KRS 000209949, zwaną dalej 
Organizatorem. 

§ 2 Cel i zakres projektu

1. EKOTUR jest projektem o charakterze edukacyjnym i charytatywnym skierowanym do placówek 
oświatowych, mającym na celu: 

a. budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży 
b. naukę poprawnej segregacji odpadów
c. poznanie możliwości i sposobów zagospodarowania odpadów
d. zwiększenie odzysku surowców wtórnych celem ochrony środowiska naturalnego
e. wzmacnianie postaw współodpowiedzialności społecznej

2. W ramach projektu Organizator będzie zbierał odpady/surowce wtórne oraz przeprowadzi konkurs
zbiórki makulatury wśród placówek oświatowych z terenu województwa łódzkiego, które zgłosiły chęć
udziału w konkursie - zwanych dalej Uczestnikami.

§ 3 Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być placówki oświatowe, które zgłoszą swój akces w formie pisemnej
w dowolnym terminie w okresie trwania danej edycji konkursu.
2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej i podpisanej Umowy/Zgłoszenia
do siedziby Organizatora w formie papierowej bądź elektronicznej na adres:  TWK-ZAG Sp. z o.o.,
Wola Łaska 71, 98-100 Łask lub biuro  @wywoz24.pl. Formularz zgłoszenia opublikowany został na
stronie www.wywoz  24  .pl w zakładce „DLA SZKÓŁ”.
3. W Umowie należy wskazać osobę reprezentującą Uczestnika - zwaną dalej Opiekunem, będącą
osobą  kontaktową  i  odpowiedzialną  za  zbiórkę  odpadów  oraz  podać  ilość  uczniów  na  dzień
przystąpienia do konkursu. 

§ 4 Kryteria konkursu

1. Parametrem prowadzonej rywalizacji jest masa zebranej makulatury wyrażana w kilogramach.
2.  Kryterium  oceny  stanowić  będzie  efektywności  zbiórki  obliczana  jako  ilość  łącznie  zebranej
makulatury w czasie trwania konkursu w przeliczeniu na jednego ucznia w danej szkole.

§ 5 Harmonogram projektu i konkursu

1. II edycja konkursu w ramach projektu EKOTUR trwa od 3 października 2016 r. do 19 maja 2017 r.
3. Ważne terminy

 1 września 2016 r. - nabór chętnych do projektu EKOTUR 
 3 października 2016 r. – rozpoczęcie zbiórki surowców
 19 maja 2017 r. - zakończenie odbiorów makulatury w ramach konkursu 
 26-31  maja  2017  r.  rozstrzygnięcie  konkursu,  oficjalne  ogłoszenie  wyników  na

www.wywoz  24  .pl
 1 czerwca 2017 r. - uroczyste zakończenie II edycji konkursu wraz z wręczeniem nagród
 9  czerwca  2017  r  –  zakończenie  odbioru  pozostałych  odpadów  oraz  II  edycji  projektu

EKOTUR
 23 czerwca 2017 r. - termin rozliczenia należności z tytułu odebranych surowców wtórnych

w ramach projektu EKOTUR
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§ 6 Zbieranie i ewidencjonowanie odpadów/surowców

1.  Opiekun  placówki  we  własnym  zakresie  organizuje  zbiórkę  makulatury  oraz  innych  odpadów.
Miejsce  i  sposób  przechowywania  surowców  przyniesionych  przez  uczniów  wyznaczane  jest
indywidualnie  w  każdej  placówce  przez  Opiekuna  zbiórki  lub  prowadzącego  placówkę  zgodnie
z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi i bhp. 
2. Uczestnik może otrzymać na czas trwania konkursu pojemniki 240 l.  przeznaczone wyłącznie do
selektywnej  zbiórki  surowców.  Zapotrzebowanie  na  pojemniki  należy  przesyłać  na  adres
biuro@wywoz24.pl. Z uwagi na  ograniczoną liczbę pojemników Organizator zastrzega sobie prawo
rozdysponowania pojemników proporcjonalnie do potrzeb i liczby wszystkich placówek zgłoszonych
do konkursu. 
3.  Obowiązek  ważenia  makulatury  oraz  innych  surowców  spoczywa  na  Organizatorze  projektu
EKOTUR. 
4.  Wszystkie  surowce  powinny  być  konfekcjonowane  selektywnie  aby  umożliwić  ich  sprawne
ewidencjonowanie.

MAKULATURA

ZBIERAMY
gazety, czasopisma, katalogi
ulotki, kartony, pudełka, zeszyty
książki bez twardych okładek

NIE ZBIERAMY
art. higieniczne, 
opakowania wielomateriałowe tetra pak m.in. po 
mleku, po sokach, opakowania zabrudzone np. 
tekturowe pudełka po pizzy

TWORZYWA SZTUCZNE

ZBIERAMY
torebki foliowe, reklamówki, folia stretch
korki z tworzywa w szczelnych workach foliowych
butelki z oznaczeniem PP, PET, HDPE

NIE ZBIERAMY
opakowania po chipsach, cukierkach, 
czekoladach
blistrów po lekarstwach
opakowania po wędlinach, serach
opakowania wielomateriałowe
opakowania nieopróżnione lub zabrudzone
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ELEKTROSPRZĘT

ZBIERAMY
baterie, zepsute lub niepotrzebne komputery 
stacjonarne i przenośne, monitory, telewizory, 
klawiatury, myszki komputerowe, drukarki, 
pendrivy, rzutniki, telefony, faksy, tablety, czajniki, 
kuchenki, lodówki, pralki, suszarki, 
elektronarzędzia, kable elektryczne, silniki, 
akumulatory

NIE ZBIERAMY
świetlówek, żarówek

5. Stawki netto za odbierane przez organizatora odpady podane zostały w załączniku nr 1  Wykaz
i cennik odpadów. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany stawek za surowce wtórne
w przypadku pogorszenia koniunktury na rynku odpadów. Zmiana cen obowiązuje z dniem publikacji
informacji o zmianie stawek na stronie www.wywoz  24  .pl.

§ 7 Odbiór surowców

1. Odbiór makulatury i pozostałych surowców prowadzony będzie na własny koszt przez Organizatora.
2. Harmonogram odbiorów dostępny będzie na stronie www.wywoz24.pl
3. O możliwości realizacji odbioru decyduje ilość i kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie
prawo przesunięcia odbioru na inny termin w przypadku gdy ilości zgłoszonych odbiorów przekraczają
jego możliwości.
4. Potrzebę odbioru należy zgłosić korzystając z danych kontaktowych podanych w § 7 pkt 3.
5. Opiekun zbiórki w danej placówce oświatowej odpowiedzialny jest  za zabezpieczenie dojazdu do
wyznaczonego miejsca odbioru surowców w danej placówce oraz bezpieczeństwo dzieci  podczas
odbioru surowców wtórnych.
6. Osobą odpowiedzialną za projekt EKOTUR 2016/2017 ze strony organizatora jest Wioletta Berlak
kontakt  tel.  607  678  470  w  godz.  7:00-15:00  lub  43/675  55  90,  fax  043/675  55  98,  email:
biuro  @wywoz  24  .pl

§ 8 Rozliczanie zebranych odpadów

1. Organizator zapłaci za odebrane surowce wtórne zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku
nr 1 do niniejszego Regulaminu - Wykaz i cennik odpadów.
Uczestnicy  mają  możliwość  wyboru  sposobu rozliczenia  za  zebrane  i  przekazane Organizatorowi
surowce wtórne i określenia celu:
CEL WŁASNY
a) wpłata na podstawie noty uznaniowej w gotówce lub przelewem. Należności zostaną przekazane
nie później niż do dnia 23.06.2017 r. (po uprzednim podpisaniu i zwróceniu kopii noty) na numer konta
podany w Umowie/Zgłoszeniu, o którym mowa w § 3.
b) przekazanie Uczestnikowi nagród rzeczowych o wartości   ekwiwalentnej  do wartości zebranych
surowców.
CEL CHARYTATYWNY
wskazanie  przez Uczestnika celu  charytatywnego,  na który  ma zostać  przekazana kwota.  Wykaz
instytucji  charytatywnych  stanowi  katalog  zamknięty  stanowiący  Załącznik  nr  2  do  niniejszego
Regulaminu.
CEL MIESZANY
wskazanie przez Uczestnika zarówno „celu własnego” jak i „celu charytatywnego”, jako uprawnionych
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do otrzymania wynagrodzenia za zebrane w ramach projektu EKOTUR surowce. W przypadku braku
określenia  przez  Uczestnika  sposobu  podziału  należności  w  „%”,  zostanie  ona  podzielona
proporcjonalnie na wszystkich uposażonych wskazanych przez Uczestnika.
Informacja o wskazaniu celu powinna zostać wyrażona w Umowie/Zgłoszeniu o którym mowa w § 3. 
Uczestnik  w  trakcie  edycji  projektu  ma  możliwość  zmiany  celu.  Informacja  taka  powinna  zostać
przesłana na adres organizatora lub e-mail biuro  @  wywoz  24  .pl.
2. W ramach projektu EKOTUR Organizator prowadzi pełną ewidencję przyjęć zewnętrznych (PZ),
zawierającą informacje o rodzaju danego surowca i jego masie netto wraz z obowiązującą na dzień
odbioru stawką. Ewidencja stanowi podstawę do rozliczenia należności z tytułu odebranych surowców
wtórnych.
3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  potrącenia  wagi  odbieranych  surowców  za  wilgotność
> 12%, bądź zanieczyszczenia innymi odpadami.

§ 9 Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1.  Zwycięzcami  konkursu  zostaną  trzy  wiodące  placówki,  które  w  czasie  trwania  akcji  zbiorą
największą ilość makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia. 
2.  Zwycięskie  placówki  oświatowej  zostaną uhonorowane pucharami,  dyplomami,  otrzymując tytuł
EKO-SZKOŁY oraz otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu. Wszystkie pozostałe
placówki biorące udział w konkursie oraz uczniowie zaangażowani w zbiórkę surowców otrzymają
pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za udział w projekcie. Opiekunowie prześlą Organizatorowi
informacje  o  łącznej  liczbie  uczniów  aktywnie  zbierających  surowce  wtórne  w  danej  placówce
oświatowej.
3. Wyniki konkursu przekazane zostaną poszczególnym Opiekunom oraz zostaną opublikowane na
stronie www.wywoz24.pl

§ 10 Dokumenty

Regulamin  Konkursu  będzie  dostępny  na  stronie www.wywoz  24  .pl w  zakładce  „formularze
konkursowe”

§ 11 Wsparcie projektu

Projekt EKOTUR umożliwia współpracę pomiędzy Organizatorem oraz innymi podmiotami w zakresie
promocji i sponsoringu. Pozyskane od sponsorów środki mogą być przeznaczone wyłącznie na cel
związany  z  niniejszym  projektem  m.in.  nagrody  rzeczowe,  art.  reklamowe,  promocję  projektu.
Wszystkie podmioty wspierające projekt otrzymają specjalne podziękowania oraz będą promowane w
ramach podejmowanych przez Organizatora działań, związanych z promocją projektu.

§ 12 Pozostałe

1.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  w  Regulaminie.  Wszelkie  zmiany
zostaną opublikowane na stronie   www.wywoz  24  .pl w zakładce  „DLA SZKÓŁ”
2. W każdym momencie placówka może zrezygnować z dalszego udziału w programie. 
3.  Organizator  oświadcza,  że  dysponuje  niezbędnymi  pozwoleniami,  wiedzą  i  narzędziami
pozwalającymi na prowadzenie działalności  w zakresie gospodarowania i  przetwarzania surowców
wtórnych.

Załączniki do Regulaminu:
1. Wykaz i cennik odpadów – zawiera zestawienie odpadów możliwych do obioru przez organizatora
wraz z podanymi cenami w zł/kg
2. Wykaz instytucji charytatywnych  – zawiera listę współpracujących z Organizatorem podmiotów,
które  mogą  otrzymywać  należności  z  tytułu  zebranych  i  przekazanych  Organizatorowi  surowców
wtórnych po wskazaniu przez Uczestnika konkursu.
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