
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 
EKOLOGICZNEGO  - „JESTEŚMY EKO” 

 
 

I. Postanowienia ogólne: 
 

1. Akcja „Jesteśmy Eko” ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o potrzebie prowadzenia 
selektywnej zbiórki oraz przetwarzania surowców wtórnych. 

2. Rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród uczniów Szkoły 
Podstawówek nr 2 w Słupsku 

3. Przeciwdziałanie zaśmiecaniu najbliższego otoczenia 
4. Odpowiedzialność za stan środowiska i jego czynną ochronę 
5. Akcja skierowana jest do uczniów szkoły Podstawowej nr w Słupsku i polega na 

zbiórce surowców wtórnych i przekazaniu ich do recyklingu uprawnionemu 
podmiotowi. 

6. Organizatorem Akcji jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2  w Słupsku 
7. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku. 

Nagrody zostaną zakupione ze środków uzyskanych podczas zbiórki 
8. Pieniądze uzyskane w czasie zbiórki surowców wtórnych będą przekazywane na 

konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku. Pieniądze z Akcji zostaną 
przeznaczone na zakup nagród dla uczniów. 
 

II. Przedmiot konkursu 
 

Przedmiotem konkursu jest zbiórka makulatury i plastikowych nakrętek 
 

III. Adresaci Akcji „Jesteśmy Eko” 
 

1. Akcja odbywa się w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupsku 
2. Uczestnikami Akcji są uczniowie, którzy dobrowolnie przystąpili do Akcji. 

Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z akceptacją  niniejszego regulaminu. 
 

IV. Czas trwania konkursu 
 

Konkurs „Jesteśmy Eko” trwa od 1.09 do 5.06 każdego roku szkolnego 
 

V. Udział i przebieg akcji „Jesteśmy Eko” 
 

1. Akacja ma charakter ciągły i trwa od września do czerwca każdego roku szkolnego. 
2. Uczniowie przynoszą swoje surowce do osób odbierających, wyznaczonych przez 

szkołę – woźny(a) 
3. Przynoszone surowce, będą ważone i zapisywane indywidualnie, oraz według klasy 

do której uczęszcza uczeń 



4. Uczeń na kartce zapisuje imię, nazwisko, klasę, ilość - makulatura (kg), korki (kg). U 
Woźnych na sporządzonej liście również zostanie zapisana ilość surowców 
przyniesiona przez uczniów 

5. W każdej klasie (z wyjątkiem klas młodszych, tę funkcje przejmie wychowawca) 
powinien zostać wyznaczony sekretarz, który będzie prowadził  „Dziennik 
ekologiczny” i zapisywał z otrzymanych kartek ilość zgłoszonych surowców. 

6. Rada Rodziców wskaże koordynatora akcji „Jesteśmy Eko” 
7. Koordynator akcji wskazany przez RR zobowiązany jest do monitorowania akcji w 

trakcie roku szkolnego.  
8. Po zakończeniu akcji sekretarze poszczególnych klas powinni złożyć podliczone 

„Dzienniczki ekologów” – imiona i nazwiska uczestników z podliczeniem zebranych 
surowców indywidualnie, oraz ile w umie zebrała klasa 

9. Koordynator po otrzymaniu podliczonych „Dzienniczków ekologów”, tworzy raport i 
listę osób nagrodzonych. 

10. Akcja jest rozliczana i nagradzana raz do roku w czerwcu, każdego roku 
 

VI. Zwycięzcy i nagrody 
 

1. Akcja zakłada rywalizację poziomach: szkolnym (indywidualnym), klasowym 
2. W każdej kategorii ilość oddanych surowców wtórnych zostanie przeliczona na 

adekwatną ilość wyrażoną w kilogramach 
3. Rodzic/opiekun może oddać surowce tylko za swoje dziecko/ci. Niedopuszczalne jest 

dzielenie wyniku na kilka dzieci w klasie. Zbiorcze dostawy będą uwzględnione w 
wyniku klas 

4. Zwycięzcami w kategorii indywidualnej będą uczniowie, którzy zgromadzą surowce 
wtórne o największej wartości, w poszczególnych kategoriach. W 3 grupach 
wiekowych. Klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8. (Nagrodzonych zostanie 6 uczniów) 
Jeżeli Rada Rodziców pozyska sponsorów szansę na nagrody mają również kolejne 
osoby z listy. 

5. Zwycięzcami w kategorii klasowej będą 3 klasy, które zbiorą surowce wtórne o 
największej wartości. Pod uwagę będą brane łącznie kilogramy z dwóch kategorii. Za 
pierwsze miejsce klasa otrzyma 200zł, za drugie miejsce klasa otrzyma 150 zł, a za 
trzecie miejsce 100 zł.. Pieniądze będą mogły zostać wykorzystane na dowolny cel 

6. Dodatkowa nagroda będzie dla klasy w której udział w akcji weźmie największa ilość 
uczniów danej klasy, którzy oddadzą przynajmniej 20 kg łącznie surowców. Klasa 
otrzyma 50 zł 

7. Wartość i rodzaj nagród, może ulec zmianie i  będzie uzależniona od ilości 
uzyskanych środków z Akcji. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku, 
dopuszcza możliwość pozyskania sponsorów ww. nagród. 

 
 



VII. Ochrona danych osobowych 
 

1.  Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
Akcji, ogłaszania wyników, wywieszania ich na tablicy Rady Rodziców, przyznania, 
wydania, odbioru i rozliczenia nagród. 

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926). 

 
VIII. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Słupsku. 
2. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych 

mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Akcji, przy czym zmiany te 
nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagród konkursowych. 

 
 

 


