Regulamin
akcji pn. ,, Jesteś EKO – dołącz do nas ,

zbieramy i segregujemy surowce wtórne -ratujemy środowisko,
wybieramy najaktywniejszą klasę (grupę)”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, Dyrekcja oraz Samorząd Uczniowski przy Niepublicznym
Gimnazjum w Dębnie ogłaszają akcję pn. ,, Jesteś EKO – dołącz do nas , zbieramy i segregujemy
surowce wtórne -ratujemy środowisko, wybieramy najaktywniejszą klasę (grupę)”
prowadzonej przy współpracy z Gminą Leżajsk oraz Stare Miasto Park sp. z o.o w ramach

VI edycji Konkursu Ekologicznego ,,Bądź EKO – segreguj odpady”
Do udziału zapraszamy uczniów naszego gimnazjum oraz wszystkich stypendystów z Programów
Agrafka Agory ,Dyplom Marzeń, stypendystów Funduszu ,, Wspieramy dębniańskie talenty –
śladami naszych absolwentów” uczących się w szkołach średnich oraz członków Stowarzyszenia
I. Celem Konkursu (akcji) jest :
1. Propagowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej i studentów
2. Dbałość o czystość lokalnego środowiska
3.Wspieranie działania w grupie (wprowadzenie rywalizacji drużynowej)
4.Pobudzenie aktywności wśród młodzieży
5. Wyróżnienie najaktywniejszej klasy (grupy)
II. Rodzaje prowadzonych zbiórek
1.Celem wyłonienia najaktywniejszej klasy wprowadza się 3 kategorie zbiórki surowców wtórnych:
a) makulatury
b) baterii
c) nakrętek plastikowych
2.Dodatkowo wprowadza się zbiórkę w czwartej kategorii:
- zbieramy groszówki (1,2,5,10,20,50 groszy)
III. Zasady i terminy zbiórki surowców i groszówek
1. Baterie, nakrętki i groszówki będą zbierane sukcesywnie w okresie od listopada 2016r. do
kwietnia 2017r.
2.Makulatura będzie zebrana raz w miesiącu w terminach podanych do publicznej wiadomości
z odpowiednim wyprzedzeniem
3.Wszystkie surowce oraz groszówki muszą być dostarczane do szkoły w wyznaczonych terminach
4.Ważenia i liczenia każdorazowo będzie dokonywać Komisja w składzie: przedstawiciel
Stowarzyszenia oraz Samorządu Uczniowskiego.
5. W trakcie ważenia surowców i liczenia groszówek może być obecny przedstawiciel danej klasy
IV. Zasady punktacji
Ustala się następującą punktację w zależności od ilości dostarczonych surowców i groszówek:
1. 1 kg makulatury - 1 punkt
w przeliczeniu
100 pkt. -100 kg makulatury
2. 1 kg baterii
- 10 punktów
w przeliczeniu
100 pkt.- 10 kg. baterii
3. 100 nakrętek
- 4 punkty
w przeliczeniu
100 pkt. - 2500 nakrętek
4. 1 złoty w bilonie – 5 punktów
w przeliczeniu
100 pkt. - 20 zł w bilonie

V. Pozostałe zasady Regulaminu
1. Czas trwania konkursu - 2 listopad 2016 – 30 kwiecień 2016r.
2. Ogłoszenie wyników do 8 maja 2017r.
3. W konkursie może brać udział (po zgłoszeniu ) pięć klas gimnazjalnych , grupa składająca się ze
stypendystów Programu Agrafka Agory ,Dyplomu Marzeń ,Funduszu Wspieramy dębniańskie
talenty- śladami naszych absolwentów ” uczących się w szkołach średnich oraz grupa składająca się
z członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno.
4.Stroną organizacyjną akcji zajmować się będzie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, Samorząd
Uczniowski , stypendyści oraz przedstawiciele poszczególnych klas .
5.Organizatorzy zobowiązują się do zabezpieczenia pomieszczeń do składowania surowców,
zapewnienia prawidłowego i rzetelnego odbioru ilościowego surowców i bilonu ( ważenie, liczenie)
oraz bieżącego informowania o wynikach konkursu na tablicach ogłoszeniowych i stronach
internetowych szkoły i Stowarzyszenia
VI. Nagrody i wyróżnienia
1.Tytuł najaktywniejszej zdobędzie klasa (grupa),która po podsumowaniu wszystkich czterech
zbiórek otrzyma największą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów o pierwszeństwie
decydować będzie większa ilość zebranej makulatury
2. Główną nagrodą Konkursu (akcji) za zajęcie I miejsca drużynowo – jest wyjazd dla zwycięskiej
klasy na jednodniową wycieczkę sponsorowany przez Stowarzyszenie
3.Dodatkowo klasy , które zdobyły pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zbiórek zostaną
wyróżnione nagrodami pocieszenia:
3.a .I miejsce w ilości zdobytych punktów w przeliczeniu na 1 osobę z grupy - grupa będzie
mogła wytypować 5 osób na wycieczkę
3.b.
- I miejsce w zbiórce makulatury - klasa będzie mogła wytypować 5 osób na wycieczkę
- I miejsce w zbiórce baterii - klasa będzie mogła wytypować 5 osób na wycieczkę
- I miejsce w zbiórce nakrętek - klasa będzie mogła wytypować 5 osób na wycieczkę
- I miejsce w zbiórce bilonu - klasa będzie mogła wytypować 5 osób na wycieczkę
4.Klasa ,która uzyska tytuł najaktywniejszej ( pkt.2) lub zwycięży w klasyfikacji wymienionej w
pkt.3.a nie może korzystać z bonusów wymienionych w pkt. 3.b. ( byłoby to dublowanie miejsc)
5.W przypadku wolnych miejsc na wycieczkę ( o ich przydziale zadecyduje Organizator Konkursu)
VII. Postanowienia końcowe
1.Regulamin został zatwierdzony przez Organizatorów Konkursu i obowiązuje od 2 listopada 2016r.
do jego zakończenia tj. do ogłoszenia wyników końcowych.
2.W przypadku zaistnienia sytuacji nieopisanych w Regulaminie decyzję podejmuje Komisja
w składzie przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia oraz Samorządu Uczniowskiego.
Dyrektor
Niepublicznego Gimnazjum

Samorząd szkolny

Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Dębno

