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REGULAMIN  

KONKURSU ZBIÓRKI MAKULATURY edycja 2022/2023 

 

 

1) Organizatorzy konkursu: Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka 

Odpadami, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.      

w Spytkowie. 

2) Cel konkursu: kreowanie prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania 

odpadami. 

3) Adresaci konkursu: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły 

średnie, zespoły szkół) funkcjonujące na terenie gmin współtworzących Mazurski 

Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami (Gmina Banie Mazurskie, Gmina 

Budry, Gmina Giżycko, Miasto Giżycko, Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, Gmina 

Pozezdrze, Miasto i Gmina Ryn, Miasto i Gmina Węgorzewo, Gmina Wydminy, 

Gmina Orzysz, Gmina Srokowo).  

4) Grupy konkursowe: 

Grupa I – placówka o liczebności do 100 osób 

Grupa II – placówka o liczebności powyżej 100 osób 

5) Czas trwania konkursu:  

a) Rozpoczęcie konkursu 01.10.2022r. 

b) Zakończenie konkursu:  

- Grupa I:  14.04.2023r.  

- Grupa II: 21.04.2023r.  

c) Ogłoszenie wyników konkursu: 30.04.2023r. 

d) Wręczenie nagród za udział w konkursie nastąpi ramach Mazurskiego Festynu 

Ekologicznego Ekologika 2023 
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6) Kryteria oceny:  

a) Grupa I:   

 Główna nagroda o wartości 4 000 zł dla Placówki, która uzyska najwyższy 

wskaźnik ilości zebranej makulatury powyżej 20 kg/os. 

 II miejsce nagroda o wartości 2 000 zł dla Placówki, która uzyska najwyższy 

wskaźnik ilości zebranej makulatury powyżej 15 kg/os. 

 III miejsce nagroda o wartości 1 000 zł dla Placówki, która uzyska najwyższy 

wskaźnik ilości zebranej makulatury powyżej 10 kg/os.  

b) Grupa II:   

 Główna nagroda o wartości 4 000 zł dla Placówki, która uzyska najwyższy 

wskaźnik ilości zebranej makulatury powyżej 10 kg/os. 

 II miejsce nagroda o wartości 2 000 zł dla Placówki, która uzyska najwyższy 

wskaźnik ilości zebranej makulatury powyżej 7 kg/os. 

 III miejsce nagroda o wartości 1 000 zł dla Placówki, która uzyska najwyższy 

wskaźnik ilości zebranej makulatury powyżej 5 kg/os. 

c) Pozostałe placówki, które uzyskają wskaźnik zebranej makulatury powyżej                     

2 kg/os. otrzymują nagrodę o wartości 200 zł.   

d) Wysokość wskaźnika uzyskanego przez daną Placówkę biorącą udział w konkursie 

ustala się dzieląc łączną masę zebranej makulatury przez liczbę uczniów, 

uczęszczających do tej Placówki. 

e) W przypadku zespołu szkół, placówka może złożyć jedno zgłoszenie w grupie 

konkursowej I lub II  

7) Obowiązki placówki uczestniczącej w konkursie: Przesłanie zgłoszenia udziału 

danej Placówki w konkursie mailowo na adres: zgloszenie@mzmgo.mazury.pl 

stanowiącego załącznik nr.1 do regulaminu.  

 

 

mailto:zgloszenie@mzmgo.mazury.pl
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8) Warunki zbierania makulatury: 

a) W ramach konkursu zbierana jest makulatura (bez innych zanieczyszczeń i odpadów) 

czyli: tektura, papier, książki, zeszyty, gazety, czasopisma, opakowania kartonowe.  

Nie zbieramy zanieczyszczonego papieru opakowaniowego, papieru foliowanego, 

papierów gumowanych, asfaltowanych, natłuszczanych, powlekanych woskami                   

lub żywicami, tapet, map, oklein meblowych, kalek barwiących, makulatury zbutwiałej 

lub zagnitej) itp.) Książki zbieramy oddzielnie!!! Egzemplarze w dobrym stanie, 

zebrane podczas zbiórki, mogą zostać przekazane przez Organizatora do punktów 

ponownego użycia, kącika rzeczy używanych, itp.. prowadzonych przez 

Organizatorów.  

 

b) Zbiórka makulatury prowadzona jest przez wyznaczonych pracowników placówek. 

Makulatura będzie gromadzona oraz odpowiednio popakowana (np. obwiązana 

sznurkiem) w przeznaczonych przez placówki miejscach. 

9) Warunki odbioru makulatury: 

a) Odbiór makulatury prowadzony będzie w ten sposób, że osoba wyznaczona przez 

Placówkę, zgłasza do Organizatora mailowo na adres e-mail: pszok@zuokspytkowo.pl, 

konieczność odbioru makulatury, a pracownik Organizatora - Andrzej Jasionowski  tel. 

87 555 54 29, 660 470 540, organizuje odbiór w przeciągu  5 dni roboczych                         

od wysłania zgłoszenia. 

b) Odbiór makulatury odbędzie się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach                         

od 7:00 do 15:00 

c) Odbiór oraz transport makulatury jest po stronie Organizatora, załadunek makulatury                       

jest po stronie pracowników Placówki. W przypadku braku przygotowania makulatury 

do transportu lub nie zapewnienia pracownika do załadunku, Organizator ma prawo 

odmówić przyjęcia makulatury. Organizator poinformuje placówkę o nowym terminie 

odbioru.  
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d) W przypadku ilości makulatury przekraczającej ładowność pojazdu wyznaczonego 

do zbiórki organizator odbierze możliwą do zabrania ilość makulatury i poinformuje 

placówkę o terminie kolejnego odbioru. 

10) Postanowienia końcowe: 

a) Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

b) Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania wyników konkursu w mediach 

lokalnych oraz na stronach internetowych. 

c) Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 

d) Koordynator konkursu ze strony Organizatora – Wojciech Kucfir, tel. 692 357 053,                      

email: zgloszenie@mzmgo.mazury.pl  

e) Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia zgodnie z załącznikiem nr.1                    

f) Uczestnik Konkursu (jego opiekun prawny) akceptując Regulamin wyraża zgodę                            

na wykonywanie zdjęć, nagrań filmowych i wywiadów z udziałem uczestnika dla 

celów promowania zbiórki makulatury, a powstałe zdjęcia, nagrania filmowe i teksty 

będą wykorzystywane w publikacjach i materiałach audiowizualnych, w tym m.in.              

w prasie lokalnej, stornie internetowej www.mzmgo.mazury.pl                                                

i www.zuokspytkowo.pl profilach społecznościowych; Instagram@mazurskieodpady,  

https://pl-pl.facebook.com/mzmgo/, https://pl-pl.facebook.com/zuokspytkowo/, 

https://pl.linkedin.com/company/mazurski-związek-międzygminny-gospodarka-

odpadami, https://pl.linkedin.com/company/zuokspytkowo  

g) Regulamin konkursu dostępny będzie w siedzibie organizatora oraz na stronach 

internetowych www.mzmgo.mazury.pl i www.zuokspytkowo.pl. Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu następuje poprzez 

jego opublikowanie na stronie internetowej; odstąpienia od organizacji                                     

i przeprowadzenia Konkursu, w każdym czasie, bez podania przyczyny. 

h) Zgłoszenia przesyłane z Placówek, które znajdują się poza terenem MZM-GO,                       

zgodnie z zapisem pkt. 3 (Adresaci),  nie będą brane pod uwagę. 

 

mailto:zgloszenie@mzmgo.mazury.pl
http://www.mzmgo.mazury.pl/
http://www.zuokspytkowo.pl/
https://pl-pl.facebook.com/mzmgo/
https://pl-pl.facebook.com/zuokspytkowo/
https://pl.linkedin.com/company/mazurski-związek-międzygminny-gospodarka-odpadami
https://pl.linkedin.com/company/mazurski-związek-międzygminny-gospodarka-odpadami
https://pl.linkedin.com/company/zuokspytkowo
http://www.mzmgo.mazury.pl/
http://www.zuokspytkowo.pl/
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11) Załączniki: 

a) Formularz zgłoszeniowy 

12) Przetwarzanie danych osobowych: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazurski Związek Międzygminny                       

- Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku, ul. Pocztowa 2. Może się z Pan/Pani              

z Nami kontaktować poprzez numer tel. 48 87 429 13 74 lub adres                                   

e-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl    

b) Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych                            

pod adresem e-mail: iod@mzmgo.mazury.pl  

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu statutowej działalności (art. 6 ust. 1 

lit. e RODO) oraz na podstawie wyrażonej przed Państwa zgody, w obszarach tej 

zgody wymagających (wizerunek). Poprzez zgodę rozumie się uczestnictwo                           

w konkursie. 

d) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym                           

na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem       

w zakresie edukacyjnej, administracyjnej, informatycznej oraz innych realizujących 

zadania na rzecz Mazurskiego Związku Międzygminnego  –  Gospodarka odpadami. 

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych poza transferem danych do serwisów Facebook. W związku                             

z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tzn. 

Facebook, dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem 

sytuacji przewidzianych w przepisach prawa oraz z zastrzeżeniem ponadnarodowego 

charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook (dane przetwarzane                     

na podstawie zgody, a jako zgodę rozumie się dobrowolne uczestnictwo                           

w konkursie). W związku z transferem danych do serwisów należących                              

do międzynarodowych organizacji, administrator informuje, że współadministrator 

funpage, jakim jest Facebook Ireland wykorzystuje typowe klauzule umowne 

zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej 

mailto:biuro@mzmgo.mazury.pl
mailto:iod@mzmgo.mazury.pl
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stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu                              

do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych 

z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów 

f) Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami 

ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach                     

oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią 

archiwalną. 

g) Ma Pani/Pan prawo, z zastrzeżeniem przepisów prawa, do: 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia                            

lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych   w dowolnym 

momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

h) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                          

w tym profilowaniu. 

 

 


