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REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO STENA RECYCLING 
„ZBIERAMY MAKULATURĘ –OSZCZĘDZAMY LASY” 

 

Organizator: 

STENA RECYCLING Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa,   

Cel: 

Konkurs ma na celu kształtowanie ekoświadomości dzieci i młodzieży, podnoszenie ich ekologicznej 

kultury a także upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska naturalnego. 

 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs polega na zbiórce makulatury oraz dodatkowo, na życzenie placówki i poza konkursem, 

puszek i baterii w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola). 

2. Konkurs  trwa od 1 września 2016 roku do 15 czerwca 2017 roku . Zakończenie odbiorów 

surowców z placówek nastąpi do 15 maja 2017 w Oddziale w Gdyni i do 30 maja 2017  

w pozostałych lokalizacjach. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2016 roku poprzez kontakt lokalnego 

koordynatora konkursu z placówkami. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłani drogą elektroniczną zgłoszenia, które stanowi 

Załącznik nr 2  ( jeżeli placówka nie posiada nr konta proszę wypełnić załącznik nr 4 - 

załącznik ten dotyczy Autowypłaty) do regulaminu konkursu. Zgłoszenia należy wysyłać na adres  

e-mailowy  określony w Przewodniku Po Konkursie (dedykowany dla regionu), stanowiącym  

Załącznik nr 1,  a oryginał zgłoszenia pocztą na adres wskazany w Załączniku nr 1. Zgłoszenia 

należy przesyłać do 30 września 2017 dla Oddziału w Gdyni oraz do 15 października  2016 roku 

dla innych lokalizacji.   

5.Organizator zapewnia każdej zgłoszonej placówce oświatowej odbiór makulatury w ustalonym LUB 

NAJBLIŻSZYM terminie. Zasady odbiorów makulatury są określone w Przewodniku Po Konkursie 

(dedykowanym dla regionu), stanowiącym  Załącznik nr 1. 

6. Organizator zapewnia zapłatę za makulaturę przez cały czas trwania konkursu za cenę określoną  

w Przewodniku Po Konkursie (dedykowany dla regionu), stanowiącym  Załącznik nr 1. 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do obniżenia ceny za odebraną makulaturę i puszki  

w przypadku złej koniunktury na rynku surowców wtórnych. O ewentualnych zmianach cen wszyscy 

zainteresowani zostaną niezwłocznie poinformowani. 

8.Rozliczenie za dostarczoną makulaturę nastąpi przelewem, na wskazany w zgłoszeniu  

tj. Załączniku nr 2, rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu 

potwierdzającego odbiór (DS.) lub jako autowypłata – załącznik nr 4 (nie dotyczy Oddziału  

w Gdyni) 
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9.Konkurs przeprowadzony jest w III kategoriach:  

I KATEGORIA – NAJLEPSZA SZKOŁA I NAJLEPSZE PRZEDSZKOLE 

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze szkoły i 3 najlepsze przedszkola, które w przeliczeniu na jednego 

ucznia bądź przedszkolaka zebrały największą ilość makulatury. Do przeliczeń wskaźnika  

w I kategorii wykorzystane będą dane z formularza zgłoszeniowego – Załącznik nr 2. 

II KATEGORIA – NAJLEPSZY UCZEŃ I NAJLEPSZY PRZEDSZKOLAK 

Konkurs wyłoni 3 uczniów i 3 przedszkolaków - którzy zebrali największą ilość makulatury .                                      

Do przeliczeń będą wykorzystane dane z Zał. nr 3, który należy przesłać do 30 maja 2017. 

 

III KATEGORIA - NAJLEPSZY OPIEKUN 

Nagrodzonych zostanie 3 opiekunów najlepszych placówek. 

 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość redukcji kategorii konkursowych w zależności od lokalizacji, 

w której prowadzony jest konkurs. 

11. Nagrodami w konkursie „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy” są: 

I KATEGORIA 

Najlepsza szkoła / Najlepsze przedszkole 

 I miejsce- nagroda rzeczowa o wartości 700 zł 

 II miejsce- nagroda rzeczowa o wartości 500 zł 

 III miejsce- nagroda rzeczowa o wartości 300 zł 

  

II KATEGORIA 

 Najlepszy uczeń/ Najlepszy przedszkolak 

I miejsce - jedna  nagroda o wartości  300 zł ( w tym nagroda rzeczowa o wartości 270 zł  

i nagroda  pieniężna o wartości 30 zł ) 

 II miejsce - jedna nagroda o wartości 200 zł (w tym nagroda rzeczowa  o wartości 180 zł i nagroda 

pieniężna o wartości 20 zł )             

 III miejsce – jedna  nagroda o wartości 100 zł (w tym nagroda rzeczowa o wartości 90 zł  

i nagroda pieniężna o wartości 10 zł )             
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III KATEGORIA  

Najlepszy opiekun 

 I miejsce -jedna nagroda o wartości  jedna  nagroda o wartości  300 zł ( w tym nagroda rzeczowa 

o wartości 270 zł i nagroda  pieniężna o wartości 30 zł ) 

 II miejsce - jedna nagroda o wartości 200 zł (w tym nagroda rzeczowa  o wartości 180 zł i nagroda 

pieniężna o wartości 20 zł )             

 III miejsce – jedna  nagroda o wartości 100 zł (w tym nagroda rzeczowa  o wartości 90 zł  

i nagroda pieniężna o wartości 10 zł )             

Na dzień pobrania nagrody, jej przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym. Od nagrody zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 

10%. 

 

11.Opiekunowie konkursu w danej placówce oświatowej odpowiadają za prowadzenie ewidencji zbiórki 

makulatury, zgłaszanie i ustalanie z organizatorem terminu odbioru makulatury z danej placówki, 

zabezpieczenie dojazdu do placówki w planowanym dniu odbioru, nadzór nad bezpieczeństwem 

dzieci w czasie załadunku. 

12. Organizator konkursu może zapewnić bezpłatny odbiór baterii na życzenie placówki. Każda 

placówka wyrażająca chęć zbierania baterii otrzyma bezpłatny, specjalnie do tego celu 

przeznaczony pojemnik. Pojemniki z bateriami należy zapełnić w 100%. Ich odbiór nastąpi razem  

z makulaturą i puszkami. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

DO  REGULAMINU  KONKURSU 

„ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY” 

(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Termin dostarczenia załącznika nr 2 upływa z dniem 30 września dla Odziału w Gdyni  

oraz 15 października 2016r dla pozostałych lokalizacji. 

 

…………………………….  

(nazwa i adres placówki – drukowanymi literami) 

REGON ………………………… NIP ………………………… 

 

Z G Ł O S Z E N I E 

(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

Zgłaszamy swój udział w konkursie ekologicznym „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy” organizowanym 
przez firmę Stena Recycling Sp. z o.o. 

 

Stan uczniów na dzień 1 września 2016: ………….. 

 

Opiekunem konkursu w naszej placówce jest: 

…………………………………………………………………………………………….………………… 

(imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, mail) 

 

…………………………………………………………………………………………….………………… 

Numer konta, na który STENA RECYCLING Sp. z o.o. ma dokonywać płatności:  

………………………………………………………………………………………………………………. 

Jeżeli Placówka nie posiada konta należy wypełnić formularz  AUTOWYPŁATA – załącznik nr 4 (nie 
dotyczy Oddziału w Gdyni 

             

Czy istnieje możliwość odbioru makulatury w godzinach popołudniowych ( 14.00- 19.00)   ? 

TAK  lub  NIE    

 

Proszę podać warunki odbioru makulatury (piwnica, długi korytarz, brak pomocy przy załadunku): 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Czy szkoła posiada już  nasz pojemnik lub kontener ?  

TAK  lub  NIE    
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………………………………………… 

 (pieczęć  Dyrektora  Placówki) 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

DO REGULAMINU KONKURSU 

„ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY” 

(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

 

…………………………………….……… 

  (nazwa i adres placówki – drukowanymi literami) 

 

W  konkursie  ekologicznym „Zbieramy makulaturę –oszczędzamy lasy” rok  szkolny  2016/2017  wytypowaliśmy  

w naszej placówce 3  najlepiej  zbierających  uczniów/przedszkolaków: 

(proszę podać  Imię i Nazwisko  oraz ilość w kg) 

 

 

1. …………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………. 

             

   

  

  

 

………………………………. ………………………………. 

 podpis opiekuna konkursu                                                                                  podpis i pieczęć dyrektora placówki 

 
 
 
 
Termin dostarczenia załącznika nr 3 upływa z dniem 30 maja 2017r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

DO REGULAMINU KONKURSU 

„ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY” 

(dokument Autowypłaty proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Nie dotyczy Oddziału w Gdyni 

 
 
 

Upoważnienie 

 

 

Ja, niżej podpisany, działając we imieniu placówki _________________________________________________ 

       (nazwa placówki) 

niniejszym upoważniam _____________________________________________ 

    (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

legitymującego się dowodem osobistym seria i nr. __ _________________ PESEL ________________________ 

do odbioru gotówki w rozliczeniu za dostarczony przez naszą placówkę materiał do recyclingu, na podstawie 

wystawianych przez Stena Recycling dowodów skupu. Upoważnienie obowiązuje do odwołania w formie 

pisemnej. 

      

       

 

Podpis:__________________________ 

(pieczątka placówki i podpis dyrektora) 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych firmie Stena Recycling sp. z o.o. oraz 

za jej pośrednictwem bankowi Pekao S.A. na potrzeby realizacji płatności za pomocą usługi „Autowypłata”, 

zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych  tekst jedn. Dz. U.z 202  nr 101 poz. 926 z póżn. 

zm.. 

       

 

            

Podpis: ________________________________ 

(podpis osoby upoważnionej do odbioru gotówki) 

 


