Przewodnik koordynatora przedszkolnego/szkolnego
w VI edycji konkursu „segreguj.pl 2018/2019”
w placówce oświatowej

Organizator konkursu: Związek Międzygminny „Czysty Region”
Szanowny Koordynatorze,
Zanim przeczytasz poniższy tekst naszego Przewodnika, pragniemy Ci serdecznie podziękować za chęć
i zaangażowanie w realizację kolejnej edycji konkursu „segreguj.pl”.
 Zgłoś placówkę do konkursu
 Zbierajcie surowce
 Wygrywajcie!
Jednak pamiętaj:
1.

Zanim przystąpisz do konkursu, zapoznaj się z REGULAMINEM.

2. Ustal surowce, jakie będą zbierane w Twojej placówce, i punkty skupu, do których oddasz zebrane
surowce (nie dotyczy to elektrosprzętów i baterii, o których przeczytasz dalej).
3. Odbiór puszek aluminiowych, makulatury, tworzyw sztucznych, baterii i ZSEiE musi być
udokumentowany potwierdzeniem, opieczętowanym przez punkt skupu, zawierającym datę
przekazania odpadów, ich masę oraz ich kod (od 25 stycznia 2019 r. nie wymagamy Kart Przekazania
Odpadów, gdyż każdy punkt skupu z terenu Związku składa do nas roczne sprawozdanie).
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np. 20 01 01 – papier lub 15 01 01 opakowania z papieru i tektury. Szczegóły m.in. dotyczące kodów
odpadów omówimy na szkoleniu, które w tym roku chcemy zorganizować w ramach projektu :)

4. OD 25 stycznia 2019 r. odbiór surowców zbieranych w ramach konkursu odbywać się musi
w punktach skupu, zlokalizowanych na terenie gmin członkowskich Związku, tj. Cisek, Izbicko,
Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Walce,

Zdzieszowice (nie dotyczy ZSEiE- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii
odbieranych przez firmę Enviropol zgodnie z odrębnymi zasadami).
Tylko w taki sposób odpady zebrane przez uczniów mają realny wpływ na poziom recyklingu
Państwa gminy. Po zmianie regulaminu (25.01.2019 r.) odpady oddane do skupów spoza terenu
Związku nie wliczają się do konkursu .
PRZYKŁADOWE PUNKTY SKUPU
Miejscowość

Nazwa skupu

Adres skupu

KędzierzynKoźle

Złom-Max

Powstańców 60
a
Koszykowa 23

Metal-invest

Telefon
kontaktowy
77 481 88 98
535 277 781

Skupowane
surowce
makulatura, puszki
ALU
makulatura, puszki
ALU
makulatura,
puszki ALU

MILPOL

Al. Jana Pawła II
49

691 036 303

Awen

Powstańców 70

77 403 39 70

makulatura, folia

Karo

Gliwicka 16

500 046 623

Kolonowskie

Klimbart

Fabryczna 6

77 404 86 70

Puszki ALU,
makulatura
makulatura, metal

Pawłowiczki

Kozielska 4

601 239 656

metal

Zdzieszowice

FHU Konrad. K.
Grześka
Złom-Max

Kolejowa 1

Długomiłowice

B.W. Stal

Tarnowska 1

511 304 068
693 469 490
605 444 058

Metale,
makulatura
Metale,
makulatura

Dodatkowe informacje

Możliwy transport w
zależności od nazbieranej
ilości – do 30 km – cena do
uzgodnienia
Możliwy transport do
okolicznych placówek –
wówczas surowiec
odbierany jest bezpłatnie

5. Do finału w kategorii zespołowej mogą zakwalifikować się jedynie te placówki, które zbierają
minimum 3 surowce, w tym obowiązkowo makulaturę (w minimalnej ilości kilogramów wynoszącej
trzykrotność liczby dzieci/uczniów w placówce; np. 100 dzieci, minimalna ilość makulatury - 300 kg),
oraz inne surowce (do wyboru: tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe, zużyte baterie, sprzęt
elektryczny i elektroniczny), a w kategorii indywidualnej minimum 2 surowce (do wyboru:
makulatura, puszki aluminiowe, zużyte baterie).

6. Decydując się na zbiórkę baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE), zgłoś
swój udział na stronie http://elektrosmieci.recykling.biz.pl/glowna


Przeczytaj dostępny na tej stronie regulamin konkursu.



Przekazywane elektroodpady będą brane pod uwagę w dwóch konkursach (naszym oraz
organizowanym przez firmę Enviropol), dzięki czemu Twoja placówka zyska szanse na
dodatkowe nagrody.










Aby zbiórka była bardziej efektywna:
Poinformuj rodziców i dzieci o udziale
w konkursie i płynących z tego korzyściach
podczas wywiadówek, lekcji wychowawczych
i przyrodniczych.
Zachęć ich do zbierania surowców, np.
organizując dodatkowe zbiórki surowców
w ramach festynów czy pikników szkolnych.
Zorganizuj „Dzień Makulatury” czy „Dzień
Elektrośmieci”, a wraz z nimi duży transport dla
zebranych surowców.
Promuj udział dzieci w konkursie, ze sprzedanych
surowców możesz kupić dodatkowe nagrody.
Poproś rodziców o pomoc w przekazywaniu
surowców do punktów skupu (niestety, wartość
surowców na rynku spada, a ceny transportu
rosną, więc coraz więcej skupów rezygnuje z
odbioru surowców bezpośrednio z placówek).

7.

Wyznacz miejsca w Twojej szkole, w których

będą zbierane poszczególne surowce, i poinformuj o
tym uczniów.
8.

Zaangażuj rodziców!

9.

Prowadź ewidencję zbieranych surowców

(zespołowo i indywidualnie) na bieżąco.
10.

Zgłaszaj odbiory surowca do firm zajmujących

się ich skupem lub sam oddaj surowiec do wybranego
punktu skupu (oprócz zużytych baterii i zużytego
sprzętu). Pamiętaj, że każda firma odbierająca
surowce ma swoje minima logistyczne (ze względu
na koszty pracownicze, transportu itp.). Niestety,
wartość surowców na rynku spada, a ceny transportu
rosną, więc coraz więcej skupów rezygnuje z odbioru

surowców bezpośrednio z placówek…
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WAŻNE TERMINY!
15.02.2019 r.

Do tego dnia należy przekazać
dokumenty potwierdzające odbiór
odpadów (patrz pkt 3)
za 2018 r.
wraz z kopią tabeli odbiorów surowca
w okresie lipiec-grudzień 2018 r.

28.06.2019 r.

Zakończenie zbiórki surowców.

31.07.2019 r.

Do tego dnia należy przekazać
sprawozdanie z przebiegu konkursu,
wraz z „Tabelą odbiorów surowca
w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.”
oraz dokumentami potwierdzającymi
odbiór odpadów (patrz pkt 3)
za 2019 r.

koordynatora konkursu w następujący
sposób: nazwa placówki, miejscowość,
koordynator, surowiec, data odbioru,
firma odbierająca, ilość surowca.
Adres

do

zgłoszenia:

konkurs@segreguj.pl
12. Pamiętajcie, że w tej edycji konkursu
można otrzymać dodatkowe punkty za
działania

edukacyjne

prawidłowego

w zakresie

postępowania

z

odpadami! Dodatkowo każda placówka uczestnicząca w konkursie otrzyma edukacyjną planszę. Dla
Ciebie też przewidzieliśmy upominek!
13. Pamiętaj o wyznaczonych terminach.
14. Po zakończeniu konkursu wypełnij sprawozdanie, załącz do niego prowadzoną na bieżąco tabelę
odbiorów i dostarcz komplet dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów (patrz pkt 3) do
siedziby Związku w regulaminowym terminie.

Związek Międzygminny „Czysty Region”
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Koordynatorze!
Masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości bądź propozycje?
Zgłoś je koordynatorowi konkursu:

Marek Łabno
konkurs@segreguj.pl
tel. 604 188 883
Chcesz, aby w Twojej placówce odbyły się zajęcia edukacyjne
z zakresu gospodarki odpadami?
Zgłoś zapotrzebowanie (liczba lekcji i jakie klasy) do koordynatora
drogą e-mailową: konkurs@segreguj.pl
Informacje dostępne również na stronie http://www.czystyregion.pl/edukacja/segregujpl.html
W razie problemów z kontaktem z koordynatorem, prosimy o kontakt ze Związkiem pod numerem 77 446 11 98
(osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu: Anna Piróg, e-mail: a.pirog@czystyregion.pl)

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
RECYKLING SIĘ OPŁACA!

