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R E G U L A M I N  

K O N K U R S U  

„Zbierając makulaturę ratujemy środowisko”  

z  d n i a  1 3 . 0 9 . 2 0 2 2  r .  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizator konkursu  

Organizatorem konkursu o nazwie „Zbierając makulaturę ratujemy środowisko” jest 

MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI Spółką z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie   adres siedziby: ul. Barska 12, 30-307 

Kraków; adres do korespondencji: ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków; nr rejestrowy BDO: 

000013345, NIP: 676 246 04 30; nr REGON: 122729525; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000442961, której akta rejestrowe przechowuje 

Sąd Rejonowy dla Krakowa--Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego; o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł – zwana dalej 

„Organizatorem” 

 

2. Patronat honorowy. 

 

Przewodnicząca/Przewodniczący Dzielnicy VI Miasta Krakowa na terenie której 

organizowany jest Konkurs. 

 

3.Cel i charakter konkursu  

Konkurs ma charakter proekologiczny, dąży do uwrażliwienia dzieci i młodzieży na problemy 

środowiska naturalnego związane z codziennym funkcjonowaniem człowieka oraz potrzebą 

ochrony środowiska naturalnego. 

 

Celem konkursu jest: 

a) popularyzowanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

i możliwości recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych; 

b) wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, 

czyli w gospodarstwach domowych i w szkole; 

c) zbiórka makulatury, kartonów i tektury w placówkach oświatowych na terenie dzielnicy  

 

4. Podmioty, które mogą brać udział w konkursie  

W konkursie mogą brać udział placówki oświatowe z terenu Dzielnicy VI Miasta Krakowa 

prowadzone wyłącznie przez: 

- osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej podlegająca 

przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), 
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- jednostkę budżetową prowadzoną przez jednostki samorządu terytorialnego podlegająca 

przepisom ustawy o finansach publicznych. 

 

5. Miejsce udostępnienia regulaminu 

Niniejszy regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej Organizatora: 

www.mpgo.krakow.pl oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Barskiej 12, 30-307 Kraków. 

 

6. Czas trwania konkursu  

a) zamieszczenie informacji o Konkursie i opublikowanie Regulaminu nastąpi do dnia 19 

września 2022 r.  

b) Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać w okresie od 19 września 2022 r. do 23 

września 2022 r. 

c) Zbiórka makulatury, kartonów i tektury w placówkach oświatowych trwać będzie od 

26 września 2022 r. do 10 listopada 2022 r. 

d) Odbiór makulatury, kartonów i tektur nastąpi po dniu 10 listopada 2022 r., najpóźniej 

do 30 listopada 2022 r. 

e) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 2 stycznia 2023 r. 

f) Wręczenie nagród nastąpi do dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

7. Zasięg terytorialny 

Konkurs prowadzony jest na terenie Dzielnicy   VI Miasta Krakowa. 

 

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

1.Adresat konkursu  

Konkurs jest adresowany do wszystkich placówek oświatowych spełniających warunki 

uczestnictwa w Konkursie na terenie Dzielnicy    VI    Miasta Krakowa, które w wyżej 

wymienionym terminie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie zgłoszą 

skutecznie swój udział w akcji. 

 

2. Warunki przystąpienia do konkursu 

Wyrażenie woli przystąpienia do konkursu poprzez (Załącznik nr 1): 

a) Przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia na adres e-mail: 

konkurs@mpgo.krakow.pl; 

Odrzuceniu podlegać będzie dokumentacja konkursowa: 

a) niekompletna; 

b) przygotowana niezgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie 

c) dostarczona po terminach określonych w Regulaminie 

d) podpisana przez osoby nieupoważnione 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Organizatora: Pani Joanna Tatara tel. (12) 34-00-427.   

 

 

http://www.mpgo.krakow.pl/
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3. Kryteria konkursu 

Konkurs ma za zadanie wyłonienie placówki oświatowej, która zebrała największą ilość 

makulatury, kartonów i tektury w przeliczeniu na jednego ucznia. 

 

4. Zwycięzca konkursu 

W wyniku konkursu zostanie wyłoniona placówka oświatowa, która zebrała największą ilość 

makulatury, kartonów i tektury przypadającą w przeliczeniu odpowiednio na jednego ucznia 

(Załącznik nr 2). 

 

5. Nagrody w Konkursie „Zbierając makulaturę ratujemy środowisko” 

Placówka oświatowa, która w okresie wskazanym w ust. I pkt 6. Niniejszego regulaminu, 

zbierze największą ilość  makulatury, kartonów i tektury (obliczoną zgodnie z ust. II pkt. 4 

niniejszego regulaminu) otrzyma Nagrodę główną w wysokości 1000,00 złotych (jednego 

tysiąca złotych). 

Niezależnie od nagrody głównej, każda placówka oświatowa biorąca udział w Konkursie 

otrzyma od Organizatora konkursu Nagrodę dodatkową w wysokości 200,00 zł za każdą 

zebraną tonę (tj. 20,00 zł za każde 100 kg)  makulatury kartonów i tektury.  

Nagroda główna oraz Nagroda dodatkowa zostanie przekazana bezpośrednio na wskazane 

przez Placówkę w zgłoszeniu konto. Za środki pozyskane z udziału w Konkursie Placówka 

oświatowa zakupi materiały i pomoce edukacyjne do własnego użytku. 

 

6. Zasady odbioru makulatury kartonów, tektury 

a) Zbieramy makulaturę gazetową szarą i kolorową, włączając w to tekturę i kartony. 

b) Makulatura, tektura i kartony nie mogą być zabrudzone, zwłaszcza substancjami 

oleistymi. 

c) Makulatura, tektura i kartony muszą być popaczkowane lub powiązane w taki sposób, 

aby były zdatne do załadunku i transportu. 

d) Makulatura, tektura i kartony zostaną odebrane w terminie ustalonym wspólnie przez 

Organizatora oraz Placówkę oświatową biorącą udział w akacji. Organizator konkursu 

nie zapewnia kontenerów do zbiórki makulatury, tektury i kartonów.  

Częstotliwość i sposób odbioru zostanie wskazany w harmonogramie opublikowanym na 

stronie Organizatora www.mpgo.krakow.pl oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Barskiej 12, 

30-307 Kraków. 

 

 

III. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD  

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 2 stycznia 

2023 r. 

2. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu im nagrody przez 

przedstawiciela Organizatora. 

3. Nagrody będą przekazane  do dnia 31.01.2023 r. 

4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. 

 

 

http://www.mpgo.krakow.pl/
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IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Zgodnie z postanowieniami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016), zwanego dalej RODO: 

a) Uczestnik konkursu – placówka oświatowa oświadcza, iż wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego 

programu i które przekazał Organizatorowi; 

b) Organizator oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu realizacji niniejszego programu i które przekazał Uczestnikowi 

konkursu–placówce oświatowej. 

2. Uczestnik konkursu – placówka oświatowa oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 14 RODO, do których zobowiązany jest Organizator, wobec osób 

fizycznych, których dane osobowe zostały przez niego udostępnione Organizatorowi, w celu 

realizacji niniejszego konkursu. 

3. Organizator wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem przekazania 

ich treści przez Uczestnika konkursu – placówkę oświatową osobom, których dane osobowe 

zostały Organizatorowi udostępnione w związku z realizacją niniejszego konkursu, 

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przy uwzględnieniu art. 14 ust. 5 pkt a) RODO: 

a) osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

u Organizatora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: 

iod@mpgo.krakow.pl; 

b) udostępnione Organizatorowi dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym 

związanych z realizacją niniejszego konkursu i nadzoru nad wykonaniem jego 

przedmiotu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony 

interes administratora danych który przekazał dane – Uczestnika konkursu – placówki 

oświatowej, a także prawnie uzasadniony interes Organizatora, któremu dane zostały 

udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej 

realizacji niniejszego konkursu i wyłonienie jego zwycięzców, jak również dochodzenia 

ewentualnych roszczeń. Przekazane dane będą przetwarzane także w celu wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym przez Organizatora dotyczącego 

zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym edukacji 

ekologicznej; 

c) Organizator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: 

imię, nazwisko oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Uczestnika 

konkursu – placówkę oświatową, który jest źródłem pochodzenia danych; 

d) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi w ramach 

niniejszego konkursu, w tym podmiotom współpracującym na podstawie umów 

powierzenia przetwarzania danych, takim jak dostawcy usług teleinformatycznych 

i sprzętu technicznego. 

mailto:iod@mpgo.krakow.pl
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e) dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 

interesów Organizatora odnoszących się do realizacji niniejszego konkursu, 

stanowiących podstawę tego przetwarzania, jak również związanych z celami 

archiwizacyjnymi, kontrolnymi. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady 

konkursu „Zbierając makulaturę ratujemy środowisko”. 

2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

3.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia konkursu w 

przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. 

4. Organizator dopuszcza, na etapie trwania konkursu, zmianę w zakresie Opiekuna 

Uczestnika. Zmiany dokonuje Dyrektor placówki oświatowej, pisemnie na adres e-mail 

Konkursu. 

5. W kwestiach nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, głos rozstrzygający należy do 

Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego regulaminu 

7. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator. Z przebiegu 

Konkursu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez przedstawicieli 

Organizatora. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na 

adres: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 

Kraków, z dopiskiem „Zbierając makulaturę ratujemy środowisko”. Za rozstrzyganie 

reklamacji odpowiada Organizator. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej 

wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane 

z Konkursem. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji 

listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji 

przez Organizatora. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu  

„Zbierając makulaturę ratujemy środowisko”  

 

 

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

Pieczęć placówki oświatowej                                      Data zgłoszenia  

 

 

 

Deklaracja udziału w konkursie 

 

Niniejszym zgłaszam placówkę oświatową do udziału w konkursie zbiórki makulatury pn. 

„Zbierając makulaturę ratujemy środowisko” , organizowanym przez Małopolskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z o.o. w Krakowie z siedzibą ul. Barska 12, 30-

307 Kraków 

 

1. Nazwa i adres Placówki oświatowej: 

........................................................................................................................ 

 

2. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zbiórki makulatury, tektury i 

kartonu w szkole:  

........................................................................................................................ 

 

3. Telefon kontaktowy i adres mailowy osoby odpowiedzialnej za zbiórkę makulatury, 

tektury i kartonu  w szkole: 

........................................................................................................................ 

 

4.Łączna liczba uczniów w szkole:  

........................................................................................................................ 

 

5. Numer rachunku bankowego na który należy przekazać nagrody: 

........................................................................................................................ 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami i akceptuję Regulamin konkursu zbiórki 

makulatury pn.:„Zbierając makulaturę ratujemy środowi sko”  z dnia 13.09.2022r. , 

a Placówka oświatowa spełnia warunki uczestnictwa w konkursie zbiórki makulatury pn. 

„Zbierając makulaturę ratujemy środowisko”  zgodnie z treścią Regulaminu z 

dnia 13.09.2022 r.  

 

 

............................................................. 

Data i podpis Dyrektora placówki oświatowej 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu  

„Zbierając makulaturę ratujemy środowisko”   

 

 

 

.................................................    ................................................. 

 Pieczęć placówki oświatowej     miejscowość, data 

 

 

 

Raport z przebiegu zbiórki makulatury oraz potwierdzenia ilości zebranej makulatury, 

tektury i kartonów 

 

 

Pełna nazwa i adres placówki oświatowej biorącej udział w Konkursie 

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

 

Liczba uczniów w placówce oświatowej ogółem…………………………………………….. 

 

Ilość zebranej makulatury [kg]………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..    ………………………………….. 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie                                              Organizator 

zbiórki makulatury w placówce oświatowej 


