
Załącznik do Zarządzenia Nr 451/2018 
Burmistrza Nowego Tomyśla 

z dnia 21 lutego 2018 roku

Regulamin konkursu:

„Każdy Przedszkolak wie jak się przygotować, 
aby prawidłowo śmieci segregować”

§1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu: „Każdy Przedszkolak wie jak się
przygotować, aby prawidłowo śmieci segregować”.

2. Konkurs jest  ogłoszony w ramach realizowanej przez Gminę Nowy Tomyśl akcji edukacyjno-
informacyjnej na temat właściwej segregacji śmieci.

3. Organizatorem konkursu jest Gmina Nowy Tomyśl.
4. Konkurs  skierowany  jest  do  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  z  terenu  Gminy  Nowy

Tomyśl.

§ 2.
Cel konkursu

1. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej wśród najmłodszych mieszkańców Gminy
Nowy Tomyśl.

2. Upowszechnienie wiedzy na temat właściwej segregacji śmieci.
3. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami.
4. Aktywizacja przedszkoli w dziedzinie ekologii i ochrony lokalnego środowiska.

§ 3.
Warunki konkursu

1. Konkurs  jest  skierowany  do  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  z  terenu  Gminy  Nowy
Tomyśl.

2. Uczestnikiem konkursu może być grupa przedszkolna wraz z wychowawcą/opiekunem.
3. Konkurs  polega  na  zbieraniu  przez  grupę  przedszkolną  makulatury,  zużytych  baterii  lub  płyt

CD/DVD. Organizator dopuszcza możliwość zbierania trzech, dwóch lub tylko jednego rodzaju
odpadów.,

4. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie przez grupę przedszkolną karty zgłoszenia (załącznik nr 1)
na adres siedziby Organizatora do dnia 15 marca 2018 r.

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej

ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
pokój nr 34 lub 35

z dopiskiem: Konkurs „Każdy Przedszkolak wie jak się przygotować, 
aby prawidłowo śmieci segregować”.
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5. Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację zapisów regulaminu.

6. Kalendarium konkursu:
• 15 marca 2018 r. - ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń grup przedszkolnych do konkursu;
• 16 marca do 16 kwietnia 2018 r. - grupy przedszkolne biorące udział w konkursie zbierają

makulaturę,  zużyte  baterie  oraz  płyty  CD/DVD.  Zbieranie  materiałów  odbywa  się  
w przedszkolach uczestniczących w konkursie.

• 16  kwietnia  2018  r.  -  dostarczenie  przez  przedszkola  zebranych  materiałów  do
Nowotomyskiego  Ośrodka  Kultury  (Nowy  Tomyśl,  ul.  Tysiąclecia  3)  do  godziny  13:00.
Zebrany materiał należy złożyć w zamkniętych kartonach (osobno makulaturę, osobno baterie,
osobno płyty CD/DVD) z naklejoną na każdej paczce kartą konkursową (załącznik nr 2).  
W tym dniu  dokonane zostanie  ważenie  zebranych  baterii,  makulatury  i  przeliczenie  płyt
CD/DVD przez komisję konkursową oraz ogłoszenie wyników konkursu. 

• 18 kwietnia 2018 r. - finał konkursu – przyznanie nagród uczestnikom. Wręczenie nagród
odbędzie się w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Godzina wręczenia nagród zostanie podana
bezpośrednio uczestnikom konkursu.

7. Końcowa punktacja uczestnika obliczana jest wg poniższego przelicznika:
• makulatura: 2 kg – 1 punkt
• baterie: 0,5 kg – 1 punkt
• płyty CD/DVD: 10 szt – 1 punkt

8. O zwycięstwie decyduje waga zebranych przez grupę przedszkolną baterii i makulatury oraz ilość
zebranych płyt CD/DVD. Do zakwalifikowania do udziału w konkursie konieczne jest uzyskanie
minimum 25 punktów według powyższego przelicznika. 

9. Przez baterie rozumie się baterie, które są używane w gospodarstwach domowych do zwykłych
celów, w elektronarzędziach bezprzewodowych,  zabawkach,  latarkach i  sprzęcie  gospodarstwa
domowego.  Konkurs nie dotyczy baterii przemysłowych, samochodowych, motocyklowych
oraz z pojazdów rolniczych.

10. W ramach konkursu zostaną  przyznane nagrody rzeczowe dla  grup przedszkolnych biorących
udział w konkursie oraz nagrody dla uczestników – przedszkolaków.

11. Nagrodami w konkursie będą:
• dla grup przedszkolnych: 

-pojemniki do selektywnej segregacji odpadów, posiadające design przystosowany dla dzieci,
-dyplom dla grupy przedszkolnej oraz przedszkola.

• indywidualnie dla uczestników konkursu
-gadżety ekologiczne,
-słodycze,
-dyplomy.

§ 4.
Inne informacje

1. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 61 44 26 677
lub 61 44 26 651, lub pisząc na adres mailowy: m.lamcha@nowytomysl.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
3. Wyniki  konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Nowym

Tomyślu: www.nowytomysl.pl oraz portalu facebook: @nowytomyslgmina 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
konkursu „Każdy Przedszkolak wie 
jak się przygotować, aby prawidłowo
śmieci segregować”

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 „Każdy Przedszkolak wie jak się przygotować,

aby prawidłowo śmieci segregować ”

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa i adres placówki oświatowej oraz nazwa grupy

………………………………………………………………………………………………………………

nr telefonu, adres e-mail

………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zbiórkę

………………………………………………………………………………………………………………

liczba uczniów uczęszczających do grupy

…………………………………………………………….

pieczątka placówki oświatowej

……………………………………………..…

      podpis dyrektora
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………………….......... dnia …………..………r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu 
konkursu „Każdy Przedszkolak wie 
jak się przygotować, aby prawidłowo
śmieci segregować”

KARTA KONKURSOWA 

 „Każdy Przedszkolak wie jak się przygotować,

aby prawidłowo śmieci segregować ”

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa i adres placówki oświatowej oraz nazwa grupy

………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zbiórkę

…………………………………………………………….

pieczątka placówki oświatowej

……………………………………………..…

      podpis dyrektora

………………….......... dnia …………..………r.
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