REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„ZBIERAMY MAKULATURĘ –OSZCZĘDZAMY LASY”

Organizator:
STENA RECYCLING Sp. z o.o.
Oddział w XXX
Kod, Miejscowość
Ul. XX

Cel:
Konkurs ma na celu kształtowanie ekoświadomości dzieci i młodzieży, podnoszenie ich ekologicznej kultury a także
upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska naturalnego.

Zasady konkursu:
1.

Konkurs polega na zbiórce makulatury oraz dodatkowo (poza konkursem) puszek i baterii w placówkach
oświatowych (szkoły i przedszkola ).

2.

Konkurs trwa od 1-go września 2013 roku do 16 maja 2014 roku (jest to data zakończenia odbioru surowców
z placówek).

3.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi około 15 czerwca 2014 roku. Miejsce i termin uroczystego wręczenia
nagród zostanie podane przez Organizatora konkursu po zakończeniu i podsumowaniu całej akcji. Daty mogą ulec niewielkiej
korekcie, o czym zostaną Państwo wcześniej poinformowani.

4.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie przez placówkę oświatową wypełnionego dokładnie
i czytelnie (drukowanymi literami ) zgłoszenia, które stanowi Załącznik nr.1 do regulaminu konkursu.
Zgłoszenia należy przesyłać do 31.10.2013 pocztą tradycyjną na adres;
STENA RECYCLING SP. Z O.O. Oddział w XX, adres
lub elektroniczną: XX@stenarecycling.com oraz faxem: XX

5.

Organizator zapewnia każdej zgłoszonej placówce oświatowej odbiór makulatury w ustalonym terminie. Aby
usprawnić odbiór przy zgłoszeniu proszę podać warunki odbioru makulatury z danej placówki ( brak pomocy, piwnica, strych,
długi korytarz, schody itp.)

6.

Organizator zapewnia bezpłatny odbiór makulatury przez cały czas trwania konkursu za cenę XX groszy za kg
(XX zł za tonę) odebranej makulatury.

7.

Organizator zapewnia bezpłatny odbiór puszek aluminiowych i stałą cenę XX zł za kg do końca roku
kalendarzowego czyli do 31.12.2013. Od 01.01.2014 roku w zależności od koniunktury na rynku cena może ulec zmianie.
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8.

Organizator konkursu zapewnia bezpłatny odbiór baterii. Każda placówka wyrażająca chęć zbierania baterii
otrzyma bezpłatny, specjalnie do tego celu przeznaczony pojemnik. Pojemniki z bateriami należy zapełnić w 100%. Ich odbiór
nastąpi razem z makulaturą i puszkami.

9.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do obniżenia ceny za odebraną makulaturę i puszki w przypadku złej
koniunktury na rynku surowców wtórnych. O ewentualnych zmianach cen wszyscy zainteresowani zostaną niezwłocznie
poinformowani.

10.

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia terminu odbioru makulatury z placówki z tygodniowym
wyprzedzeniem. Placówki oświatowe we własnym zakresie przygotowują organizację załadunku makulatury. Puszki powinny
być przygotowane w workach foliowych o poj. 120 l.
(WORKÓW NIE DOSTARCZAMY)

11.

Istnieje możliwość podstawienia do placówki kontenera lub pojemników na makulaturę. Czas zapełniania w/w
kontenera nie powinien być dłuższy niż 21 dni. W przypadku korzystania z kontenera lub pojemnika i oddania zgromadzonej
w nich j makulatury innej firmie niż Stena zostanie naliczona opłata dzierżawy za kontener lub pojemnik za okres od
ostatniego odbioru przez Stena.

12.

W trosce o skuteczność zbiórki Uczestnik (placówka oświatowa) zobowiązuje się do zabezpieczenia
miejsca prowadzonej zbiórki w celu uniknięcia potencjalnego niszczenia lub ubytku materiału.

13.

W trosce o bezpieczeństwo klienta, w zakładzie organizatora konkursu w XX nie przyjmujemy
indywidualnych odbiorów na placówki i uczniów !!!

14.

Formę płatności za makulaturę (przekaz lub przelew) określi każda placówka w formularzu zgłoszeniowym.
Zapłata przelewem będzie następować w terminie do 14 dni po odebraniu makulatury i puszek z placówki i ich zważeniu w
Zakładzie organizatora Konkursu. W tytule przelewu zamieszczony zostanie nr REGON placówki, dla lepszej
identyfikacji, której placówki przelew dotyczy. W przypadku płatności przekazem pocztowym płatność będzie się
odbywała 14 dni po zakończeniu kwartału. Płatność za II kwartał 2014 roku nastąpi do 30-go czerwca.

15.

Konkurs przeprowadzony będzie w III kategoriach:

I KATEGORIA – NAJLEPSZA SZKOŁA I NAJLEPSZE PRZEDSZKOLE
Nagrodzone zostaną 3 najlepsze szkoły i 3 najlepsze przedszkola, które w przeliczeniu na jednego ucznia bądź przedszkolaka
zebrały największą ilość makulatury. Do przeliczeń wskaźnika w I kategorii wykorzystane będą dane z formularza
zgłoszeniowego – Załącznik nr 1

II KATEGORIA – NAJLEPSZY UCZEŃ I NAJLEPSZY PRZEDSZKOLAK
Konkurs wyłoni 3 uczniów i 3 przedszkolaków - którzy zebrali największą ilość makulatury
Do przeliczeń będą wykorzystane dane z Załącznika nr 2, który należy przesłać do 31 maja 2014 .

III KATEGORIA - NAJLEPSZY OPIEKUN
Nagrodzonych zostanie 3 opiekunów najlepszych placówek.
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16.

Nagrodami w konkursie „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy” są:

I KATEGORIA
Najlepsza szkoła
I miejsce- nagroda rzeczowa o wartości XXX zł
II miejsce- nagroda rzeczowa o wartości XXX zł
III miejsce- nagroda rzeczowa o wartości XXX zł
Najlepsze przedszkole
I miejsce- nagroda rzeczowa o wartości XXX zł
II miejsce- nagroda rzeczowa o wartości XXX zł
III miejsce- nagroda rzeczowa o wartości XXX zł

II KATEGORIA
Najlepszy uczeń
I miejsce -jedna nagroda o wartości XXX zł
II miejsce - jedna nagroda o wartości XXX zł
III miejsce – jedna nagroda o wartości XXX zł

Najlepszy przedszkolak
I miejsce- jedna nagroda o wartości XXX zł
II miejsce – jedna nagroda o wartości XXX zł
III miejsce – jedna nagroda o wartości XXX zł

III KATEGORIA
Najlepszy opiekun
I miejsce – jedna nagroda o wartości XXX zł
II miejsce- jedna nagroda o wartości XXX zł
III miejsce- jedna nagroda o wartości XXX zł

Na dzień pobrania nagrody, jej przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Od
nagrody zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%

17.

Placówki oświatowe, które wyraziły chęć udziału w konkursie potwierdzoną przesłanym na adres
organizatora załącznikiem nr 1 zobowiązane są pierwszą partię makulatury oddać do 31.10.2013

18.

W końcowej klasyfikacji będą brane pod uwagę tylko te placówki, które terminowo dostarczą czytelnie
wypełnione dokumenty (załącznik nr 1 do 31.10.2013) oraz (załącznik nr 2 do 31.05.2014.)
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19.

Opiekunowie konkursu w danej placówce oświatowej odpowiadają za prowadzenie ewidencji zbiórki
makulatury, zgłaszanie i ustalanie z organizatorem terminu odbioru makulatury z danej placówki, zabezpieczenie
dojazdu do placówki w planowanym dniu odbioru, nadzór nad bezpieczeństwem dzieci w czasie załadunku.

20.

Ze strony organizatora za prawidłową ewidencję i przebieg konkursu odpowiada
P. XXXXX tel. kom. XXXXXXXXXXX

21.

Zgłaszanie i ustalanie terminu odbioru makulatury odbywa pod nr tel. XXXXXXXX
lub tel. kom. XXXXXXXX lub za pomocą e-mail na adres XXX@stenarecycling.com

Z wyrazami szacunku

Zespół Stena Recycling Sp. z o.o.
Oddział w XXXX
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…………………………….
(pieczęć placówki oświatowej)
REGON …………………………
NIP …………………………

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU KONKURSU

„ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY”

ZGŁOSZENIE

Zgłaszamy swój udział w konkursie ekologicznym „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”
Stan uczniów na dzień 1 września 2013 …………..
Opiekunem konkursu w naszej placówce jest;
…………………………………………………………………………………………….…………………
(imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, mail)

…………………………………………………………………………………………….…………………
Numer konta, na który STENA RECYCLING Sp. z o.o. Oddział w Siemianowicach Śl., ma dokonywać płatności:
W przypadku braku konta płatność będzie realizowana przekazem pocztowym na adres:
…………………………………………………………………………………………….…………………
(Pełny adres oraz nazwisko i imię osoby na którą należy adresować przekaz )

Czy istnieje możliwość odbioru makulatury w godzinach popołudniowych ( 14.00- 19.00)

TAK lub NIE …………..

Proszę podać warunki odbioru makulatury ( piwnica, długi korytarz, brak pomocy przy załadunku )
Czy szkoła posiada już nasz pojemnik lub kontener ? Tak lub Nie
…………………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………
(pieczęć Dyrektora Placówki)
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…………………………………….………
(pieczęć placówki)
ZAŁĄCZNIK NR.2
DO REGULAMINU KONKURSU
„ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY”

W konkursie ekologicznym „Zbieramy makulaturę –oszczędzamy lasy” rok szkolny 2013/2014
wytypowaliśmy 3 najlepiej zbierających uczniów

( przedszkolaków)

proszę podać Imię i Nazwisko oraz ilość w kg.

1. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….

 Zgłaszamy udział naszej placówki w dodatkowym, ogólnopolskim konkursie zbiórki z nagrodą
Stena Line (jeśli tak, proszę zakreślić kwadrat)

……………………………….

……………………………….

podpis opiekuna konkursu

podpis dyrektora placówki

Termin dostarczenia załącznika nr.2 upływa z dniem 31.05.2014r.
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