
Załącznik do uchwały nr 22/3/2018 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
z dnia 28 listopada 2018 r. 

 

Regulamin XV edycji „Konkursu - zbiórka surowców wtórnych”  
dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich 

z terenu województwa mazowieckiego 

 

1. Organizatorem XV edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych” dla przedszkoli, szkół 

podstawowych i szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Województwo Mazowieckie. 

2. Zbiórka makulatury prowadzona będzie od 3 grudnia 2018 r. do 1 kwietnia 2019 r. przez 

przedszkola, szkoły podstawowe (wraz z klasami gimnazjalnymi) i szkoły średnie (tj. licea, 

technika, szkoły zawodowe) z terenu województwa mazowieckiego.   

3. Przekazywanie makulatury/butelek PET do punktów ich zbierania odbywać się będzie  

od 3 grudnia 2018 r. do 1 kwietnia 2019 r. 

4. Makulaturę i butelki PET zebrane w czasie trwania Konkursu należy przekazywać  

we własnym zakresie do podmiotów zajmujących się zbieraniem makulatury/butelek 

PET, a ich ilość potwierdzić na aktualnym druku: Raport z przebiegu zbiórki oraz 

potwierdzenie ilości przekazanych surowców wtórnych (dalej: Raport), stanowiącym 

załącznik do Regulaminu. 

5. Raport z przebiegu zbiórki oraz potwierdzenie ilości przekazanych surowców wtórnych 

należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. , na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, 

ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 

03-718 Warszawa 

6. O zakwalifikowaniu Raportu do Konkursu decyduje data wpłynięcia - do dnia 30 kwietnia 

2019 r. do godziny 16.00 - poprawnie wypełnionego aktualnego druku, o którym mowa  

w ust. 4, do Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i  Pozwoleń Zintegrowanych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  

7. W przypadku zespołów szkół dla każdej placówki wchodzącej w skład danego zespołu 

należy przesłać oddzielnie jeden Raport potwierdzający ilość zebranych surowców 

wtórnych. 



8. Każda placówka biorąca udział w Konkursie obowiązana jest przesłać jeden aktualny 

Raport w czasie trwania Konkursu, który uwzględnia możliwość wielokrotnego 

przekazania makulatury do różnych podmiotów. Istnieje możliwość przekazania dwóch lub 

więcej Raportów jednakże w takim przypadku należy je przesłać łącznie (spięte razem). 

9. Każdy uczestnik Konkursu obowiązany jest posiadać dowody przekazania danej ilości 

makulatury i/lub butelek PET w postaci rachunków, faktur wystawionych przez podmiot 

przyjmujący surowiec w celu okazania Organizatorowi Konkursu. 

10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dowodów przekazania 

surowców wtórnych. 

11. Podsumowanie i zakończenie Konkursu odbędzie się do końca czerwca 2019 r.  

12. Laureaci zostaną wyłonieni spośród placówek w następujących kategoriach: 

1) Przedszkola; 

2) Szkoły podstawowe z liczbą uczniów do 100; 

3) Szkoły podstawowe z liczbą uczniów od 101 do 200; 

4) Szkoły podstawowe z liczbą uczniów od 201 do 400; 

5) Szkoły podstawowe z liczbą uczniów od 401 powyżej; 

6) Szkoły średnie. 

13. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, zastosowane zostaną następujące kryteria, dla 

których przypisano odpowiednio wagi punktowe wg wzorów: 

1) powszechność udziału uczniów danej placówki w konkursie = powszechność w danej 

szkole x maksymalna ilość punktów za powszechność / powszechność maksymalna 

gdzie:  

maksymalna ilość punktów za powszechność = 20 punktów,  

powszechność w danej szkole = liczba uczniów biorących udział w zbiórce  / liczba 

uczniów w danej szkole, 

powszechność maksymalna = najwyższa wartość powszechności w danej szkole  

w danej kategorii; 

2) największa ilość zebranej makulatury w danej kategorii = ilość makulatury zebranej  

w szkole x maksymalna ilość punktów za największą ilość zebranej makulatury  

/ największa ilość zebranej makulatury w danej kategorii 

gdzie:  

maksymalna ilość punktów za największą ilość zebranej makulatury = 10 punktów, 



3) największa ilość zebranych butelek PET w danej kategorii = ilość butelek PET 

zebranych w szkole x maksymalna ilość punktów za największą ilość zebranych 

butelek PET / największa ilość zebranych butelek PET w danej kategorii 

gdzie:  

maksymalna ilość punktów za największą ilość zebranych butelek PET = 10 punktów, 

4) największa ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia = ilość makulatury  

w przeliczeniu na ucznia x maksymalna ilość punktów za największą ilość zebranej 

makulatury w przeliczeniu na ucznia / największa ilość zebranej makulatury w 

przeliczeniu na ucznia w danej kategorii 

gdzie: 

maksymalna ilość punktów za największą ilość zebranej makulatury w przeliczeniu  

na ucznia = 35 punktów,  

ilość zebranej makulatury w szkole w przeliczeniu na ucznia = ilość zebranej 

makulatury / liczba uczniów biorących udział w konkursie,  

5) największa ilość zebranych butelek PET w przeliczeniu na ucznia = ilość butelek PET  

w przeliczeniu na ucznia x maksymalna ilość punktów za największą ilość zebranych 

butelek PET w przeliczeniu na ucznia / największa ilość zebranej zebranych butelek 

PET w przeliczeniu na ucznia w danej kategorii 

gdzie:  

maksymalna ilość punktów za największą ilość zebranych butelek PET w przeliczeniu  

na ucznia = 25 punktów,  

ilość zebranych butelek PET w szkole w przeliczeniu na ucznia = ilość zebranych 

butelek PET / liczba uczniów biorących udział w konkursie. 

14. Aktualny Regulamin Konkursu i druk Raportu z przebiegu zbiórki oraz potwierdzenie ilości 

przekazanych surowców wtórnych będzie dostępny w urzędzie gminy/miasta,  

w starostwie oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl/konkursy/ekokonkursy. 

15. Wpływ Raportu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie jest jednoznaczny ze zgłoszeniem udziału w Konkursie. 

16. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunku/zdjęcia dzieci i ich opiekunów zarejestrowanych podczas uroczystości 

zakończenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293 i 1669). 

17. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

http://www.mazovia.pl/konkursy/ekokonkursy


18. W przypadku braku możliwości wyłonienia laureatów w danej kategorii, Organizator 

Konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania w to miejsce wyróżnień. 

19. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

20. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia lub odwołania 

Konkursu. 

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator 

Konkursu. 

22.  Klauzula informacyjna: 

 
Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie. 
 

Dane kontaktowe:  
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 
tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,  
ePUAP: /umwm/esp; 
 
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie to: tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl. 
 
Pani/Pana dane osobowe: 

 będą przetwarzane zgodnie z art.  6 ust. 1 lit.  e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (zwanym dalej RODO), w związku ze skierowaną przez Panią/Pana do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie korespondencją, na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.); 

 nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

 będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 

 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 
 
Przysługuje Pani/Panu: 

 prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  
(w przypadkach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania; 

 wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych –  
na zasadach określonych w RODO. 

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
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