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ŚRODOWISKU” 

2015/2016 

 

 



Regulamin konkursu 

„Szkoła Przyjazna Środowisku” 

1. Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe 

„RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom. Konkurs objęty jest honorowym 

patronatem Prezydenta Miasta Radomia Pana Radosława Witkowskiego. 

2. Adresaci konkursu 
Placówki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły szkół) z terenu Gminy 

Miasta Radomia, posiadające co najmniej 100 uczniów. 

3. Cel konkursu 
Głównym celem konkursu jest przekonanie dzieci i młodzieży do realizacji w praktyce 

życia codziennego zasad ochrony środowiska.  

Założeniem konkursu jest zmiana podejścia dzieci i młodzieży do roli zarówno szkoły 

jak i domu, w procesie dbania o środowisko naturalne, w szczególności zaś 

zapoznanie z problematyką selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu na poziomie 

najbliższego otoczenia, poprzez:  

 propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad selektywnej zbiórki odpadów, 

 upowszechnienie i utrwalenie postaw ekologicznych, 

 podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, 

 wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego  

i najbliższego otoczenia, 

 inspirowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska, 

 poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania 

odpadami. 

4. Założenia programowo organizacyjne  
Konkurs składa się z pięciu zadań: 

 Zadanie 1 „Segregujesz – środowisko ratujesz!” 

 Zadanie 2 „ZUOK zobaczyłeś? Punkty zgromadziłeś!” 

 Zadanie 3 „EkoKomiks” 

 Zadanie 4 „EkoGra” 

 Zadanie 5 „Gospodarka odpadami ważna rzecz, zobaczcie sami!” 

Dla wszystkich zadań opracowane zostały szczegółowe regulaminy, które stanowią 

integralną część niniejszego regulaminu konkursu.  

Regulaminy zadań określają: czas trwania zadania, założenia programowo 

-organizacyjne, warunki uczestnictwa, przebieg i rozstrzygnięcie zadania  

oraz punktację. Każde zadanie konkursowe podlegać będzie ocenie komisji 

konkursowej. 

 



5. Warunki uczestnictwa 
Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu i przesłanie  

go faxem na nr (48) 384 76 07. 
6. Czas trwania konkursu  

01.10.2015r. – 29.04.2016r.  

7. Komisja konkursowa 
Komisję konkursową tworzyć będą pracownicy spółki powołani przez Zarząd PPUH 

„RADKOM” Sp. z o.o. 

8. Przedmiot oceny konkursowej 
Ocenie komisji konkursowej podlegać będą poszczególne zadania wymienione  

w pkt. 4 regulaminu, wg zasad określonych w regulaminach zadań. 

9. Punktacja 
9.1. Każde zadanie punktowane będzie oddzielnie. 

9.2. Udział w poszczególnych zadaniach nie jest obowiązkowy. 

9.3. Punkty zdobyte za poszczególne zadania będą sumowane w ramach 

konkursu. 

9.4. Zsumowane punkty dzielone będą przez ilość oddziałów w szkole, według 

stanu na dzień 1 październik 2015r., według zasady: 
Suma punktów za zadania numer: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

Ilość oddziałów w szkole stan na dzień 01.10.2015r. 

9.5. W trakcie trwania konkursu na stronie internetowej organizatora 

www.radkom.com.pl w zakładce „Szkoła Przyjazna Środowisku” prowadzony 

będzie ranking szkół. 
9.6. Osiem szkół, które uzyskają kolejno największe wyniki przeliczone zgodnie  

z pkt. 9.4. niniejszego regulaminu nagrodzone zostanie nagrodami 

finansowymi. 

10. Nagrody 

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są następujące nagrody: 

 I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 8.000 zł 

 II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł 

 III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 4.000 zł 

 IV miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł 

 V miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2.500 zł 

 VI miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2.000 zł 

 VII miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1.500 zł 

 VIII miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł 

http://www.radkom.com.pl/


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian nagród w uzasadnionych wypadkach, 

po uprzednim uzgodnieniu ze zwycięzcami konkursu. 

11. Sposób i termin ogłoszenia wyników 
11.1. Po zakończeniu konkursu, w terminie do dnia 15.05.2016r. komisja 

konkursowa dokona podsumowania ilości punktów zebranych  

w poszczególnych zadaniach przez szkoły, które wzięły udział w konkursie  

i ogłosi wyniki na stronie www.radkom.com.pl w zakładce Konkurs „Szkoła 

Przyjazna Środowisku”. 

11.2. Laureaci konkursu o wynikach zostaną poinformowani pisemnie i zaproszeni 

na uroczyste rozdanie nagród. 
11.3. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi  

w dniu 03.06.2016r. podczas „XVI Proekologicznego Forum Dzieci  

i Młodzieży”. 

11.4. W przypadku kwestii spornych nieuregulowanych w niniejszym regulaminie 

rozstrzyga komisja konkursowa. 
 
 
 

 
Zapraszamy do udziału, gwarantując dobrą zabawę i atrakcyjne nagrody! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radkom.com.pl/


 
 

 

 

                      pieczątka szkoły 

 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Niniejszym zgłaszam udział szkoły  

………………..………………..………………..……………….. 

………………..………………..………………..……………….. 
 

………………..………………..………………..……………….. 
nazwa i adres szkoły 

 

………………..………………..………………..………………. 
ilość oddziałów (klas) w placówce szkolnej, wg stanu na dzień 01.10.2015r. 

 

 
Deklaracja udziału w poszczególnych zadaniach konkursowych*: 

 
Zadanie 1 „Segregujesz – środowisko ratujesz”     
 
Zadanie 2 „ZUOK zobaczyłeś? Punkty zgromadziłeś!”     
 
Zadanie 3 „EkoKomiks” 
   
Zadanie 4 „EkoGra”   
 
Zadanie 5 „Gospodarka odpadami ważna rzecz, zobaczcie sami!”  

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

imię i nazwisko koordynatora konkursu, nr kontaktowy 

 
 

..............................................         .............................................. 
                    miejscowość, data                                                 podpis i pieczęć dyrektora szkoły 
*) zaznaczyć właściwe 

Załącznik do regulaminu konkursu  
„Szkoła Przyjazna Środowisku” 



Regulamin zadania nr 1 
„Segregujesz – środowisko ratujesz!” 

 
1. Organizator zadania 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 

76, 26-600 Radom. 

2. Adresaci zadania 
Zadanie skierowane jest do szkół uczestniczących w konkursie „Szkoła Przyjazna 

Środowisku”. 

3. Czas trwania zadania 

01.10.2015r. – 29.04.2016r. 

4. Założenia programowo-organizacyjne 
4.1. Głównym zadaniem uczestników jest zbieranie i cykliczne przekazywanie  

do spółki „RADKOM" odpadów o charakterze surowców wtórnych: 

makulatury, puszek aluminiowych, plastikowych zakrętek od butelek oraz 

odpadów niebezpiecznych - zużytych baterii. 

4.2. Punkty przyznawane będą za przekazane do spółki „RADKOM” odpady  

o charakterze surowców wtórnych oraz odpady niebezpieczne, w następujący 

sposób: 

 1 kg puszek aluminiowych   =  10 punktów 
 1 kg zużytych baterii   =  7 punktów 
 1 kg zakrętek od butelek PET  =  5 punków 
 1 kg makulatury    =  3 punkty 

5. Warunki uczestnictwa, przebieg, rozstrzygnięcie zadania 

5.1. Zgłoszenie udziału w zadaniu „Segregujesz – środowisko ratujesz!” następuje 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik  

do regulaminu konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”, dostępnego na 

stronie www.radkom.com.pl w zakładce Konkurs „Szkoła Przyjazna 

Środowisku” i przesłanie go faxem na nr (48) 384 76 07.  

5.2. Organizator  dostarczy do szkół uczestniczących w zadaniu pojemniki  

do selektywnej zbiórki odpadów.  

5.3. Organizator dysponuje ograniczoną ilością w/w pojemników,  

ich przekazywanie następować będzie na podstawie kolejności zgłoszeń. 

5.4. Szkoły, które nie otrzymają pojemników zabezpieczone zostaną w specjalne 

worki do zbierania odpadów o charakterze surowców wtórnych oraz zużytych 

baterii. 



5.5. Po otrzymaniu pojemników szkoły, które je dostaną, zorganizują w swoim 

budynku, w miejscu ogólnodostępnym  tzw. „gniazdo recyklingowe”.  

Będą również dbać o stan techniczny i czystość pojemników.  

5.6. Pozostałe placówki zabezpieczają miejsce, w którym będą składowane worki  

ze zgromadzonymi odpadami o charakterze surowców wtórnych  

oraz zużytymi bateriami. 

5.7. Odbiór odpadów o charakterze surowców wtórnych i zużytych baterii odbywał 

się będzie jeden raz w tygodniu, w dniu określonym na podstawie 

harmonogramu. Harmonogram zbiorki będzie zamieszczony i uaktualniany  

na stronie internetowej www.radkom.com.pl. 

5.8. Harmonogram powyższy zostanie dostarczony wraz z pojemnikami  

lub workami do selektywnej zbiórki w terminie 7 dni od daty otrzymania 

zgłoszenia o udziale szkoły w konkursie przez RADKOM. 

5.9. W trosce o zachowanie porządku w miejscach magazynowania oraz skrócenie 

czasu potrzebnego na odbiór surowców z terenu szkoły, pracownik spółki 

RADKOM będzie każdorazowo potwierdzać konieczności opróżnienia 

pojemników, w każdy dzień roboczy poprzedzający datę wyznaczoną szkole  

w harmonogramie. W dniu potwierdzonego telefonicznie odbioru szkoła 

powinna przygotować oczyszczone surowce w miejscu umożliwiającym  

ich sprawny załadunek. 

5.10. W przypadku wcześniejszego napełnienia pojemników lub worków, bądź  

w innym  uzasadnionym wypadku, odbiór może być dokonany poza 

kolejnością, tylko po wcześniejszym e-mailowym zgłoszeniu przez szkołę 

takiej konieczności na adres: edukacja@radkom.com.pl i ustaleniu dogodnego  

dla stron terminu. 

5.11. Zebrane odpady o charakterze surowców wtórnych i zużyte baterie zostaną 

zważone w miejscu ich zebrania. Potwierdzenie odebranych ilości wystawiane 

będzie przez pracowników spółki RADKOM w dwóch egzemplarzach  

(po jednym dla szkoły i organizatora). 

5.12. Odpady o charakterze surowców wtórnych oraz zużyte baterie powinny być 

zbierane selektywnie. Oznacza to, że poszczególne rodzaje surowców 

wtórnych i odpadów powinny być zbierane osobno, tak by możliwe było ich 

osobne zważenie i przyznanie punktów, w rozbiciu na poszczególne rodzaje.  

5.12.1 W przypadku stwierdzenia przez pracowników PPUH „RADKOM” zmieszania 

surowców, mogą oni odmówić ich odbioru ze szkoły. Zmieszanie ze sobą 

poszczególnych rodzajów surowców wtórnych i odpadów uniemożliwia 

bowiem ich odrębne zważenie i przyznanie punktów, w podziale na rodzaj 

asortymentu.  



6. Postanowienia organizacyjne  
Zbiórka odpadów o charakterze surowców oraz zużytych baterii w szkołach  

trwa od 01.10.2015r. do 29.04.2016r. Po tym terminie szkoły mogą oddać 

zgromadzone surowce bez przyznawania punktów w ramach konkursu. Wyjątkiem  

od tej zasady jest sytuacja, kiedy szkoła dokonała e-mailowego zgłoszenia  

o konieczności zrealizowania odbioru przed dniem 29.04.2016r., na adres: 

edukacja@radkom.com.pl. 

6.1. Spółka „RADKOM” zobowiązuje się do publikowania informacji o ilości 

zebranych surowców i zużytych baterii z poszczególnych szkół na swojej 

stronie internetowej www.radkom.com.pl w zakładce Konkurs Szkoła 

Przyjazna Środowisku, raz w miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca  

za miesiąc poprzedni. 
6.2. Szkoła ma obowiązek wyznaczyć spośród pracowników osobę koordynującą 

przeprowadzenie zadania na jej terenie. Do obowiązków tej osoby należą: 

troska o prawidłowy, zgodny z regulaminem przebieg zadania, dbanie,  

aby surowce oraz odpady były zbierane selektywnie i przekazywane w sposób 

przewidziany niniejszym regulaminem, troska o prawidłowe i rzetelne 

wypełnianie dokumentów konkursowych. 

 

 

 

 
Zapraszamy do udziału, gwarantując dobrą zabawę i atrakcyjne nagrody! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PIECZĄTKA SZKOŁY 

 

 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
 

Niniejszym zgłaszam udział szkoły  

………………..………………..………………..……………….. 

………………..………………..………………..……………….. 
 

………………..………………..………………..……………….. 
nazwa i adres szkoły 

 

 

w konkursie 

 „Segregujesz – środowisko ratujesz” 
 
  

 
Osobą koordynująca przebieg i organizację zadania 
  
z ramienia szkoły jest .................................................................. 
                                                                          imię i nazwisko nauczyciela, nr kontaktowy 

   
 
 
 

..............................................          .............................................. 
                    miejscowość, data                                                  podpis i pieczęć dyrektora szkoły 
 

 
 
 
 
 
 
 

pieczątka szkoły 

Załącznik do regulaminu zadania nr 1 



Regulamin zadania nr 2 

„ZUOK zobaczyłeś? Punkty zgromadziłeś!” 
  

1. Organizator zadania:  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76,  

26-600 Radom. 

2. Adresaci zadania 

Zadanie skierowane jest i udział w nim biorą indywidualni uczniowie placówek oświatowych, 

uczestniczących w konkursie „Szkoła Przyjazna Środowisku”.  

3. Przedmiot i czas trwania zadania.  

3.1.  Zadanie konkursowe polega na udziale uczniów poszczególnych placówek 
oświatowych w tzw. „Dniu Otwartym ZUOK”, organizowanym  
przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.  
3.2. „Dzień Otwarty ZUOK” odbędzie się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych, mieszczącego się w Radomiu przy ul. Witosa  94 (końcowy przystanek 
autobusu linii nr 12) w dniu 24 października 2015r. w godz. 12.00 – 16.00. 

4. Założenia programowo-organizacyjne  

4.1. Celem udziału uczniów w „Dniu Otwartym ZUOK”  jest: 

 poznanie „drogi odpadów” od ich zbiórki do unieszkodliwienia, 

 uświadomienie potrzeby segregacji odpadów, 

 kształtowanie nawyków prawidłowego segregowania odpadów, 

 zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych. 

5. Warunki uczestnictwa w zadaniu 
5.1. Udział w zadaniu biorą indywidualni uczniowie placówek oświatowych 

uczestniczących w konkursie „Szkoła Przyjazna Środowisku”, którzy w dniu 24 października 

2015r. odwiedzą wraz z rodzicem lub dorosłym opiekunem radomski ZUOK.  

5.2.  Każdy uczeń biorący udział w „Dniu Otwartym ZUOK” zostanie poproszony  

o podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru szkoły, którą reprezentuje.  

6. Punktacja 
6.1.  Każdy uczeń, który weźmie udział w „Dniu Otwartym ZUOK” zdobędzie  
na rzecz swojej szkoły 10 punktów. Otrzyma również drobny upominek  
od PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. 
6.2.  Listy uczniów, którzy wzięli udział w „Dniu Otwartym ZUOK” zostaną przekazane 
placówkom szkolnym, wraz z informacją o łącznej ilości punktów zdobytych na rzecz szkół,  
w terminie do dnia 30.10.2015r.  



6.3. Suma punktów zdobytych przez uczniów w zadaniu wliczona zostanie  
do ogólnej klasyfikacji konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”. 

7. Dodatkowe informacje 
7.1. W trakcie pobytu w ZUOK nadzór nad uczniami sprawują pracownicy PPUH 

„RADKOM” Sp. z o.o., ale za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice lub 
opiekunowie prawni.  

 
 

Zapraszamy do udziału, gwarantując dobrą zabawę i atrakcyjne nagrody! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin zadania nr 3 

„EkoKomiks” 
 

1. Organizator zadania:  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76,  

26-600 Radom. 

2. Adresaci zadania 

Zadanie skierowane jest i udział w nim biorą placówki oświatowe uczestniczące 

w konkursie „Szkoła Przyjazna Środowisku”.  

3. Przedmiot i czas trwania zadania.  

3.1. Celem zadania jest opracowanie „EkoKomiksu” czyli historyjki obrazkowej – 

opowiadania, składającego się z plansz z rysunkami oraz wypowiedzi postaci (tekstów 

umieszczonych w tzw. „dymkach” czy „chmurkach”).  Myślą przewodnią „EkoKomiksu” 

powinna być historia pt. „Ratuj się kto może, bo góra odpadów zasypać nas może!”, 

przedstawiona w sposób humorystyczny, ale zawierająca także elementy edukacji  

i informacji z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami.  

3.2. Przedmiot zadania  powinien zostać wykonany jako książeczka formatu A5 posiadająca 

okładkę i nie więcej niż 12 stron z tekstem i rysunkami.  

3.3. Treść „EkoKomiksu” powinna objąć m.in. następujące elementy: 

- rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych oraz ich prawidłowa 

segregacja, 

- droga odpadów z gospodarstw domowych do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  

w Radomiu, 

- przykłady prawidłowego i błędnego postępowania z odpadami. 

3.3. Zadanie realizować można od 01.10.2015r. do 29.01.2016r. 

4. Kryteria i czynniki wpływające na ocenę prac: 

- pomysłowość, 

- stopień powiązania „EkoKomiksu” z określonym regulaminem przedmiotem konkursu, 

- osiągnięty efekt edukacyjny, związany z propagowaniem sposobów właściwego 

postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych, 

- estetyka i jakość wykonania, wpływające na osąd odbiorcy, 

- osiągnięty efekt wizualny.  

 



5. Warunki uczestnictwa, przebieg, rozstrzygnięcie zadania 

5.1. Udział w zadaniu biorą placówki oświatowe z terenu miasta Radomia, które uczestniczą 

w konkursie „Szkoła Przyjazna Środowisku”. 

5.2. Każda placówka biorąca udział w konkursie opracowuje tylko jeden „EkoKomiks”. 

5.3. Warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest osobiste dostarczenie lub przesłanie 

opracowanego „EkoKomiksu” pocztą na adres: PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 

26-600 Radom, w terminie do 29.01.2016r. z dopiskiem „EkoKomiks”. 

5.4. Do „EkoKomiksów” należy dołączyć metryczkę z następującymi informacjami: 

 nazwa i numer szkoły 

 adres placówki 

 nr telefonu kontaktowego 

 nazwisko opiekuna grupy wykonującej „EkoKomiks” 

 nazwiska i wiek uczniów, którzy wykonali „EkoKomiks”. 

5.5. Prace nie opisane wg wskazówek z pkt. 5.4. nie będą klasyfikowane.  

5.6. Zgłoszone do zadania prace zostaną ocenione przez komisję konkursową.  

5.7. Uczestnictwo w zadaniu i dostarczenie „EkoKomiksu” są równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na stałe jego wykorzystywanie w celu promocji Spółki, oraz całego zakresu 

prowadzonych przez nią prac i zadań.  

5.8. Prawa autorskie wykonawców dostarczonych w zadaniu „EkoKomiksów” przechodzą  

na organizatora zadania. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo  

do ekspozycji, wykorzystywania i przetwarzania wybranych prac.  

5.9. Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zadania zamieszczona będzie na stronie 

www.radkom.com.pl. Laureaci dodatkowo poinformowani zostaną pisemnie na adres szkoły. 

6. Punktacja  

6.1. Komisja konkursowa na podstawie kryteriów zawartych w punkcie 4 niniejszego 

regulaminu podda ocenie każdą z prac. 

6.2. Za spełnienie każdego z kryteriów zawartych w punkcie 4 niniejszego regulaminu każda 

praca może otrzymać od 1 do 30 punktów. 

6.3. Suma punktów przyznanych przez komisję pracy z danej szkoły wliczona zostanie  

do ogólnej punktacji konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”. 

Uwaga! Komisja przyzna dodatkowe 100 punktów „EkoKomiksowi”, który najbardziej  
ją rozbawi i poprawi humor członkom komisji podczas obrad, służących ocenie  
nadesłanych prac! 

Zapraszamy do udziału, gwarantując dobrą zabawę i atrakcyjne nagrody! 

http://www.radkom.com.pl/


Regulamin zadania nr 4 

 „EkoGra” 
 

Niniejsze zadanie zostało opracowane przez Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu 
jako jedno z zadań w konkursie „Szkoła Przyjazna Środowisku” w edycji 2014/2015 

 

1. Organizator zadania:  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76,  

26-600 Radom. 

2. Adresaci zadania 

Zadanie skierowane jest i udział w nim biorą placówki oświatowe uczestniczące 

w konkursie „Szkoła Przyjazna Środowisku”.  

3. Przedmiot i czas trwania zadania.  

3.1. Celem zadania jest opracowanie „EkoGry” czyli gry planszowej, która swoją tematyką 

nawiązywać będzie do prawidłowego gospodarowania odpadami i  selektywnej  ich zbiórki. 

Gra powinna zawierać elementy  identyfikujące ją ze spółką „RADKOM”.  

4. Ogólne zasady udziału w konkursie: 

4.1. Każda placówka oświatowa biorąca udział w konkursie przygotowuje tylko jeden zestaw 

konkursowy „EkoGry” planszowej.  

4.2. Zestaw konkursowy powinien zawierać następujące elementy:  

 instrukcję gry,  

 planszę do gry  w wymiarach nie przekraczających 50 x 50 cm, 

 rekwizyty (np.: pionki, kostkę, karty, żetony, figurki, itp.). 

4.3. Zadanie realizować można od 01.10.2015r. do 29.01.2016r. 

4. Kryteria i czynniki wpływające na ocenę prac: 

- pomysłowość wykonania, 

- stopień powiązania „EkoGry” z określonym regulaminem przedmiotem konkursu, 

- osiągnięty efekt edukacyjny, związany z propagowaniem sposobów właściwego 

postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych, 

- estetyka i jakość wykonania, wpływające na osąd odbiorcy, 

- osiągnięty efekt wizualny.  

 

 



5. Warunki uczestnictwa, przebieg, rozstrzygnięcie zadania 

5.1. Udział w zadaniu biorą placówki oświatowe z terenu miasta Radomia, które uczestniczą 

w konkursie „Szkoła Przyjazna Środowisku”. 

5.2. Każda placówka biorąca udział w konkursie opracowuje tylko jedną „EkoGrę”. 

5.3. Warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest osobiste dostarczenie lub przesłanie 

opracowanej „EkoGry” pocztą na adres: PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 

Radom, w terminie do 29.01.2016r. z dopiskiem „EkoGra”. 

5.4. Do „EkoGier” należy dołączyć metryczkę z następującymi informacjami: 

 nazwa i numer szkoły 

 adres placówki 

 nr telefonu kontaktowego 

 nazwisko opiekuna grupy wykonującej „EkoGrę” 

 nazwiska i wiek uczniów, którzy wykonali „EkoGrę”. 

5.5. Prace nie opisane wg wskazówek z pkt. 5.4. nie będą klasyfikowane.  

5.6. Zgłoszone do zadania prace zostaną ocenione przez komisję konkursową.  

5.7. Uczestnictwo w zadaniu i dostarczenie „EkoGry” są równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na stałe jej wykorzystywanie w celu promocji Spółki, oraz całego zakresu prowadzonych 

przez nią prac i zadań.  

5.8. Prawa autorskie wykonawców dostarczonych w zadaniu „EkoGier” przechodzą  

na organizatora zadania. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo  

do ekspozycji, wykorzystywania i przetwarzania wybranych prac.  

5.9. Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zadania zamieszczona będzie na stronie 

www.radkom.com.pl. Laureaci dodatkowo poinformowani zostaną pisemnie na adres szkoły. 

6. Punktacja  

6.1. Komisja konkursowa na podstawie kryteriów zawartych w punkcie 4 niniejszego 

regulaminu podda ocenie każdą z prac. 

6.2. Za spełnienie każdego z kryteriów zawartych w punkcie 4 niniejszego regulaminu każda 

praca może otrzymać od 1 do 30 punktów. 

6.3. Suma punktów przyznanych przez komisję pracy z danej szkoły wliczona zostanie  

do ogólnej punktacji konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”. 

Zapraszamy do udziału, gwarantując dobrą zabawę i atrakcyjne nagrody! 
 

 
 

http://www.radkom.com.pl/


Regulamin zadania nr 5 
„Gospodarka odpadami ważna rzecz, zobaczcie sami!” 

 
1. Organizator zadania 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 
26-600 Radom. 

2. Adresaci zadania 
Zadanie skierowane jest do uczniów szkół uczestniczących w konkursie „Szkoła 
Przyjazna Środowisku”, z wyłączeniem oddziałów przedszkolnych. 

3. Czas trwania zadania 
Zadanie realizować można od 16.10.2015r. do 15.04.2016r., przy czym warsztaty 
odbywać się będą raz w miesiącu, w następujących terminach: 

 16.10.2015r. 

 13.11.2015r. 
 11.12.2015r. 

 08.01.2016r. 

 19.02.2016r. 

 11.03.2016r. 

 15.04.2016r. 
4. Założenia programowo-organizacyjne  

4.1. Zadanie konkursowe polega na udziale uczniów poszczególnych placówek 
oświatowych w warsztatach ekologicznych, organizowanych przez PPUH 
„RADKOM” Sp. z o.o.  

4.2. Warsztaty będą się odbywać na terenie Spółki tj. Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych oraz na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne  
i obojętne w Radomiu przy ul. Witosa  (końcowy autobusu nr 12). 

4.3. Celem warsztatów jest: 

 poznanie „drogi odpadów” od zbiórki do unieszkodliwienia, 

 uświadomienie potrzeby segregacji odpadów, 

 kształtowanie nawyków segregowania odpadów, 

 zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem ZUOK i składowiska 
odpadów, 

 poznanie procesów zachodzących na składowisku odpadów, 

 zapoznanie uczestników z procesem odzysku gazu składowiskowego  
i produkcją „zielonej energii”, 

 poznanie procesów zachodzących na składowisku odpadów. 
5. Warunki uczestnictwa, przebieg, rozstrzygnięcie zadania. 

5.1. Każda szkoła biorąca udział w zadaniu może zgłosić maksymalnie dwie grupy 
uczniów, którzy będą uczestniczyć w warsztatach. Uniemożliwi to blokowanie 
terminów kilku kolejnych warsztatów przez pojedyncze, te same placówki. 



Pozwoli jednocześnie na skorzystanie z warsztatów większej ilości uczniów  
z różnych placówek. 

5.2. Szkoły chcące wziąć udział w warsztatach muszą zgłaszać ten fakt  
na co najmniej 14 dni przed datą wyznaczoną w pkt. 3 niniejszego regulaminu. 

5.3. Maksymalna ilość uczniów biorących jednocześnie udział w warsztatach  
nie może przekroczyć 40. 

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty lub przeniesienia warsztatów 
na następny wyznaczony w regulaminie termin, po wcześniejszym 
uzgodnieniu ze szkołą, w przypadku zbyt dużej ilości grup, zgłoszonych  
do udziału w warsztatach w tym samym dniu (decyduje kolejność zgłoszeń). 

5.5. Organizator w uzasadnionych przypadkach może zmienić terminy warsztatów 
lub wyznaczyć dodatkowe. 

5.6. Zgłoszenie udziału w zadaniu „Gospodarka odpadami ważna rzecz, zobaczcie 
sami” następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu – faksem na numer /48/ 384 76 07. 

5.7. Szkoła w ciągu 5 dni od przyjęcia zgłoszenia dostanie potwierdzenie terminu  
i godziny przeprowadzenia warsztatów. 

5.8. W trakcie pobytu na warsztatach nadzór nad uczestnikami sprawują 
opiekunowie, z zachowaniem zasady, że na jednego opiekuna przypada  
15 uczniów. 

6. Punktacja 
6.1. Na podstawie ilości uczniów biorących udział w warsztatach zostaną 

przyznane punkty.  
6.2. Każdy uczeń danej szkoły biorący udział w warsztatach zdobywa  

na rzecz swojej szkoły 2 punkty w ogólnej klasyfikacji. 
6.3. Ilość uczniów biorąca udział w warsztatach zostanie stwierdzona na piśmie  

i potwierdzona przez opiekuna grupy, w ewidencji prowadzonej przez PPUH 
„RADKOM” Sp. z o.o. (będącej do wglądu w siedzibie Spółki). 

6.4. Suma punktów zdobytych przez uczniów w zadaniu wliczona zostanie  
do ogólnej klasyfikacji. 
 

 
 

Zapraszamy do udziału, gwarantując dobrą zabawę i atrakcyjne nagrody! 
 
 
 
 
 
 



 

 

PIECZĄTKA SZKOŁY 

 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Niniejszym zgłaszam udział szkoły  

………………..………………..………………..……………….. 

………………..………………..………………..……………….. 
 

………………..………………..………………..……………….. 
nazwa i adres szkoły 

 

w zadaniu konkursowym  

 

„Gospodarka odpadami ważna rzecz, zobaczcie 
sami!” 

 

 

Data Ilość 
uczniów 

Wiek 
uczestników 

Nazwiska 
opiekunów 

Telefon 
kontaktowy 

     

     
 

 
 
 
 
 

 
..............................................           ............................................. 
                  miejscowość, data                                                      podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

 
 
 
 
 
 

pieczątka szkoły 

Formularz zgłoszeniowy do zadania nr 5  
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