
 REGULAMIN 
I edycji projektu EKOTUR 15/16, V. II 14.01.2016

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 pod patronatem CARITAS POLSKA oraz TVP 3 S.A.

§ 2 Cel i zakres projektu

1. EKOTUR jest projektem mającym na celu: 
a. budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży 
b. nauka poprawnej segregacji odpadów
c. poznanie możliwości i sposobów zagospodarowania odpadów
d. zwiększenie odzysku surowców wtórnych celem ochrony środowiska naturalnego

2. W ramach projektu organizator zrealizuje zbiórkę surowców wtórnych wymienionych w w §
6 pkt 5 oraz przeprowadzi konkurs polegający na rywalizacji wśród placówek oświatowych z
terenu  województwa  łódzkiego,  które  zgłosiły  akces  do  konkursu  -  zwanych  dalej
Uczestnikami - w zakresie zbiórki makulatury.

§ 3 Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikami konkursu w zakresie zbiórki makulatury 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 do
siedziby organizatora w formie papierowej bądź elektronicznej na adres:
TWK-ZAG Sp. z o.o., Wola Łaska 71, 98-100 Łask lub biuro  @wywoz  24  .pl, oraz odpłatne
przekazanie w trakcie trwania konkursu zebranej makulatury. 
3. W Umowie należy wskazać opiekuna placówki, czyli osobę 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  parametr  efektywności  obliczany  jako  ilość  łącznie
zebranej makulatury w czasie trwania konkursu w przeliczeniu na jednego ucznia w danej
szkole.

§ 5 Harmonogram projektu i konkursu

1. I edycja konkursu w ramach projektu EKOTUR trwa od 5 października 2015 r. do 20 maja
2016 r.
3. Ważne terminy

 1 września 2015 r. - otwarcie projektu EKOTUR
 5 października 2015 r. – rozpoczęcie zbiórki surowców
 18 maja 2016 r. - zakończenie odbiorów makulatury w ramach konkursu 
 20 maja 2016 r. - termin przesłania Raportu Przekazania Danych (patrz Załącznik

nr 2).
 26-31  maja  2016  r.  rozstrzygnięcie  konkursu,  oficjalne  ogłoszenie  wyników  na
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www.wywoz24.pl.
 1 czerwca 2016 r.  -  uroczyste zakończenie I  edycji  konkursu wraz z wręczeniem

nagród
 10  czerwca  2016  r  –  zakończenie  odbioru  pozostałych  surowców  oraz  I  edycji

projektu EKOTUR
 20 czerwca 2016 r.  -  termin rozliczenia należności  z tytułu odebranych surowców

wtórnych w ramach projektu EKOTUR

§ 6 Zbieranie i ewidencjonowanie surowców

1.  Opiekunowie placówki we własnym zakresie organizują zbiórkę makulatury oraz innych
surowców,  wymienionych  w  § 6  pkt  5.  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.  Placówka  oświatowa  może  otrzymać  na  czas  trwania  konkursu  pojemniki  240  l.
przeznaczone  do  selektywnej  zbiórki  surowców.  Zapotrzebowanie  na  pojemniki  należy
przesyłać  na  adres  biuro  @wywoz  24  .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.
5. Wykaz zbieranych surowców wtórnych:
a. papier i tektura - powinna być sucha i nie zabrudzona
Do makulatury zaliczamy m.in.:

- gazety
- czasopisma
- katalogi
- ulotki
- zużyte zeszyty

- książki
- niepotrzebne 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, folia 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 z oznaczeniem PE / PP muszą być w całości opróżnione i czyste
Do tej grupy należą m.in. butelki od szamponów i innych detergentów
e. butelki z oznaczeniem PET muszą być w całości opróżnione i czyste
Opakowania typu PET to najczęściej butelki od płynów do mycia naczyń, wody mineralnej i
innych  napoi.  Butelki  powinny  być  zgniecione  oraz  mieć  dodatkowo  usunięte  etykiety
(wystarczy zerwanie etykiety).
f. elektrosprzęt
Przekazywać można zużyte/uszkodzone telefony, komputery, sprzęt AGD i RTV.
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g. baterie
6.  Stawki  za  odbierane  przez  organizatora  surowce  podane  zostały  w  obowiązującym
załączniku nr 1 Wykaz surowców
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do  zmiany  ceny za odebraną makulaturę
i pozostałe surowce z uwagi na możliwą fluktuację cen na rynku surowców. Zmiana stawek
będzie obowiązująca z dniem publikacji informacji na stronie www.wywoz24.pl.

§ 7 Odbiór surowców

1.  Odbiór  makulatury i  pozostałych surowców prowadzony będzie  na koszt  Organizatora
w środy oraz piątki każdego tygodnia z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
2. O możliwości realizacji odbioru decyduje ilość i kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega
sobie  prawo  przesunięcia  odbioru  na  najbliższy  możliwy  termin  w  przypadku  gdy  ilości
zgłoszonych odbiorów na dany dzień przekraczają jego możliwości techniczne.
3.  Potrzebę odbioru należy zgłosić korzystając  z  danych  kontaktowych  podanych
w § 7 pkt 5.
4.  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.
5.  Osobą odpowiedzialną za projekt  EKOTUR 15/16 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,
e-mail: biuro  @wywoz  24  .pl

§ 8 Rozliczanie zebranych odpadów

1. Surowce wtórne będą odbierane od Uczestników odpłatnie, na warunkach z Załącznika
nr 1 - Wykaz surowców. Uczestnicy mają możliwość wyboru sposobu rozliczenia należności
z tytułu przekazanych surowce:

 mogą uzyskać rozliczenie w postaci noty uznaniowej na wskazane w Umowie konto
bankowe. Należności zostaną przekazane nie później niż do dnia 20.06.2016 r. 

 mogą zadecydować o przekazaniu należności z tytułu zebranych surowców na rzecz
Caritas Polska.  Wola taka powinna zostać wyrażona w czasie trwania konkursu
w  formie  pisemnej  informacji  przesłanej  na  adres  organizatora  lub  e-mail
biuro  @wywoz  24  .pl

 mogą uzyskać ekwiwalent w postaci nagród rzeczowych o wartości proporcjonalnej
do wartości przekazanych surowców.

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
ewentualne zabrudzenia, wilgotność > 5%, 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.  Placówki  te  otrzymają
puchary  i  zdobędą  tytuł  EKO-SZKOŁY,  ponadto  pozostałe  placówki  biorące  udział
w konkursie otrzymają dyplomy z podziękowaniem.
2. Nagrodzonych zostanie również trzech uczniów reprezentujących poszczególne placówki
oświatowe uczestniczące w konkursie, którzy zebrali największą ilość makulatury w trakcie
trwania  danej  edycji  konkursu,  mierzoną  w  kilogramach.  Zostaną  im  wręczone  dyplomy
z tytułem EKO-LIDERA oraz drobne nagrody rzeczowe.
3. Opiekunowie placówek zobowiązani są - nie później niż do dnia 18.05.2016 - przekazać
Organizatorowi Raport Przekazania Danych,  stanowiący Załącznik  nr  2 do Regulaminu,
zawierający  imiona  i  nazwiska  uczniów  nominowanych  przez  placówkę  do  tytułu  EKO-
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LIDERA.
4. Wyniki konkursy przekazane zostaną poszczególnym opiekunom konkursu w placówkach
oraz zostaną opublikowane na stronie www.wywoz24.pl.

§ 10 Druki dokumentów

1. Regulamin Konkursu i druki Raportów będzie dostępny na stronie  www.wywoz24.pl  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  odbioru  przez
organizatora wraz z podanymi cenami w złotych polskich za 1 kg.
2. Raport Przekazania Danych – raport sporządzany po zakończeniu konkursu (nie później
niż do dnia 20.05.2016r.) przez opiekuna zbiórki  z imionami i nazwiskami uczniów, którzy
zebrali największą ilość makulatury w danej placówce mierzoną w kilogramach.
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