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2019/2020 



 
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.  

2. Adresaci konkursu 
Szkoły podstawowe 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 i prawidłowego postępowania  
z odpadami. 
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 postępowania z odpadami  

i gospodarowania nimi. 
4. Założenia programowo organizacyjne  

Konkurs składa się z czterech zadań: 
➢ Zadanie 1 „Odpady segregujesz – środowisko ratujesz!” 
➢ Zadanie 2 „Ekoprzedstawienie pokażcie na scenie” 
➢ Zadanie 3 „Drugie życie odpadów” 
➢ Zadanie 4 „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) 380 20 33 do dnia 06.11.2019r. 

6. Czas trwania konkursu  
18.11.2019r. – 30.04.2020r.  

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 zostaną zsumowane w ramach 

konkursu. 
9.4. Zsumowane punkty podzielone zostaną przez ilość oddziałów w szkole, 

według stanu na dzień 30.09.2019r., zgodnie z zasadą: 



    Suma punktów za zadania numer: 1 + 2 + 3 + 4 

Ilość oddziałów w szkole, stan na dzień 30.09.2019r. 

9.5. 10 szkół, które uzyskają kolejno największe wyniki przeliczone zgodnie  
z zapisami pkt. 9.4. niniejszego regulaminu nagrodzone zostanie nagrodami 
finansowymi. 

10. Nagrody 
10.1. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są następujące nagrody: 

➢ I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 6.000 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 1.200 zł 
➢ IX miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł 
➢ X miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 800 zł 

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian nagród w uzasadnionych 
wypadkach, po uprzednim uzgodnieniu i za zgodą zwycięzców konkursu. 

11. Sposób i termin ogłoszenia wyników 
11.1. Po zakończeniu konkursu, w terminie do dnia 15.05.2020r. Komisja 

konkursowa dokona podsumowania ilości punktów zebranych  
w poszczególnych zadaniach przez szkoły, które wzięły udział w konkursie  
„Szkoła Przyjazna Środowisku”. 

11.2. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas XX 
Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży, które odbędzie się w miesiącu 
czerwcu 2020r.  

11.3. Laureaci konkursu o wynikach zostaną poinformowani pisemnie i zaproszeni 
na uroczyste rozdanie nagród. 

11.4. W przypadku kwestii spornych nieuregulowanych w niniejszym regulaminie 
rozstrzyga Komisja konkursowa. 

 
 
 

 
Zapraszamy do udziału, gwarantując dobrą zabawę i atrakcyjne nagrody! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                       
                      pieczątka szkoły 

 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Niniejszym zgłaszam udział szkoły  

………………..………………..………………..……………….. 

………………..………………..………………..……………….. 

………………..………………..………………..……………….. 

nazwa i adres szkoły 

 
………………..………………..………………..………………. 

ilość oddziałów (klas) w placówce szkolnej, wg stanu na dzień 30.09.2019r. 
 

 
Deklaracja udziału w poszczególnych zadaniach konkursowych*: 

 

 

Zadanie 1 „Odpady segregujesz – środowisko ratujesz!”     

 

Zadanie 2 „Ekoprzedstawienie pokażcie na scenie”     

 

Zadanie 3 „Drugie życie odpadów” 

   

Zadanie 4 „Gospodarka odpadami ważna rzecz, zobaczcie sami!”  

     

 
 

………………………..................................................................... 
imię i nazwisko koordynatora konkursu, nr kontaktowy 

 

 
 

..............................................         .............................................. 
                    miejscowość, data                                                 podpis i pieczęć dyrektora szkoły 
 
*) krzyżykiem proszę zaznaczyć zadania, w których szkoła weźmie udział 
 
 

Załącznik do regulaminu konkursu  
„Szkoła Przyjazna Środowisku” 

Przesłać do dnia 06.11.2019r. na nr fax. 48 380 20 33 



Regulamin zadania nr 1 
„Odpady 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 
18.11.2019r. – 30.04.2020r. 

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, butelek plastikowych po napojach, 
zakrętek od plastikowych butelek po napojach oraz odpadów problemowych - 
zużytych baterii. 

4.2. Punkty przyznawane będą za przekazane do spółki „RADKOM” odpady  
o charakterze surowców wtórnych oraz zużyte baterie w następujący sposób: 
➢ 1 kg puszek aluminiowych   =  50 punktów 
➢ 1 kg butelek PET    =  30 punktów 
➢ 1 kg zużytych baterii   =  10 punktów 
➢ 1 kg zakrętek od butelek PET  =  10 punktów 
➢ 1 kg makulatury    =  10 punktów  

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 również 
na stronie www.radkom.com.pl w zakładce Konkurs „Szkoła Przyjazna 
Środowisku” i przesłanie go faxem na nr (48) 380 20 33.  

5.2. Organizator  dostarczy do szkół uczestniczących w zadaniu pojemniki  
i worki 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 zabezpieczą miejsce, w którym będą składowane worki  
ze zgromadzonymi odpadami o charakterze surowców wtórnych  
oraz zużytymi bateriami. 

5.7. Odbiór odpadów o charakterze surowców wtórnych: makulatury, puszek 
aluminiowych, zakrętek od plastikowych butelek po napojach oraz odpadów - 
zużytych baterii odbywał się będzie jeden raz w tygodniu,  
w dniu określonym na podstawie harmonogramu. Harmonogram zbiorki 
obejmujący cały okres trwania konkursu zostanie zamieszczony na stronie 
internetowej www.radkom.com.pl. 

5.8. Odbiór plastikowych butelek po napojach odbywał się będzie jeden raz  
w miesiącu, w dniu określonym na podstawie harmonogramu.  
W wyznaczonym harmonogramem dniu pod szkołę podstawiony zostanie 
kontener Kp-7, w którym należy gromadzić tylko i wyłącznie butelki PET 
dostarczane przez uczniów. Harmonogram zbiorki butelek PET obejmujący 
cały okres trwania konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej 
www.radkom.com.pl. 

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


5.8.1. Kontener do zbiórki butelek PET ustawiany będzie przed szkołami         
           biorącymi udział w konkursie w godz. 8.00 – 14.00, w miejscu wskazanym     
           przez szkołę, utwardzonym, umożliwiającym dojazd pojazdu organizatora  
           konkursu.  
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 telefonicznie potwierdzać u koordynatora 
konkursu konieczność opróżnienia pojemników, w dzień roboczy 
poprzedzający datę wyznaczoną szkole w harmonogramie. W dniu 
potwierdzonego telefonicznie odbioru szkoła powinna przygotować 
posegregowane surowce w miejscu umożliwiającym ich sprawny załadunek. 

5.10. Ze względów organizacyjnych nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek 
odbiorów odpadów ze szkół poza terminami, o których mowa w pkt. 5.7 i 5.8. 

5.11. Organizator konkursu zastrzega, iż nie ma możliwości bezpośredniego 
dostarczania surowców wtórnych i odpadów zbieranych w konkursie  
do zarządzanego przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. Zakładu Utylizacji 
Odpadów Komunalnych, przez nauczycieli, rodziców lub opiekunów uczniów 
danej placówki.  

5.12. Zebrane przez szkoły: makulatura, puszki aluminiowe, zakrętki  
od plastikowych butelek po napojach oraz 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). Jeżeli szkoła zgromadzi bardzo dużą 
ilość jednego asortymentu odpadu, organizator konkursu dopuszcza 
dokonanie jego ważenia na wadze samochodowej z elektronicznym odczytem 
znajdującej się w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych. Dokumenty 
potwierdzające ilość odebranych odpadów dostępne będą wówczas  
do wglądu u organizatora konkursu 

5.13. Ze względu na wymogi techniczne organizatora konkursu plastikowe butelki 
po napojach zbierane w kontenerach ważone będą wyłącznie na wadze 
samochodowej z elektronicznym odczytem znajdującej się w Zakładzie 
Utylizacji Odpadów Komunalnych. Informacje o ilościach butelek plastikowych 
odebranych z poszczególnych placówek publikowane będą na stronie 
internetowej www.radkom.com.pl w zakładce Konkurs Szkoła Przyjazna 
Środowisku, raz w miesiącu, do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc 
poprzedni. Dokumenty potwierdzające ilości plastikowych butelek odebranych  
z poszczególnych szkół dostępne będą do wglądu u organizatora konkursu. 

5.14. Odpady o charakterze surowców wtórnych oraz zużyte baterie powinny być 
zbierane selektywnie. Oznacza to, że poszczególne rodzaje surowców 
wtórnych i odpadów muszą być zbierane osobno, tak by możliwe było ich 
osobne zważenie i przyznanie punktów, w rozbiciu na poszczególne rodzaje.  

5.15. W przypadku stwierdzenia przez pracowników PPUH „RADKOM” zmieszania 
poszczególnych rodzajów odpadów, mogą oni odmówić ich odbioru ze szkoły. 
Zmieszanie odpadów uniemożliwia bowiem ich odrębne zważenie  
i przyznanie punktów, w podziale na rodzaj asortymentu.  

6. Nagroda dodatkowa dla indywidulanego ucznia 
6.1. Organizator wprowadza nagrodę dodatkową w postaci roweru dla jednego 

indywidualnego ucznia, który w trakcie trwania zadania nr 1 zbierze i odda   
w przeliczeniu na sztuki największą ilość puszek aluminiowych, spośród wszystkich 
uczniów szkół biorących udział w zadaniu. 

6.2. Warunkiem koniecznym jest prowadzenie przez szkołę statystyki oddawanych przez 
poszczególnych uczniów puszek w podziale na sztuki. W terminie do dnia 
11.05.2020r. szkoły, które zdecydują się prowadzić statystyki obowiązane są przesłać 
do organizatora konkursu pisemną informację, w której podadzą imię i nazwisko 
ucznia, który oddał najwięcej aluminiowych puszek, podadzą również ich konkretną 
ilość (w sztukach). 



6.3. Organizator spośród nadesłanych przez szkoły informacji wyłoni jednego, 
indywidualnego ucznia, który w sztukach dostarczył najwięcej aluminiowych puszek. 
Otrzyma on nagrodę w postaci roweru. Nagroda wręczona zostanie podczas  
XX Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży, które odbędzie  
się w miesiącu czerwcu 2020r.  

7. Postanowienia organizacyjne  
Zbiórka odpadów o charakterze surowców wtórnych oraz zużytych baterii w szkołach  
trwa od 18.11.2019r. do 30.04.2020r. Po tym terminie szkoły mogą oddać 
zgromadzone surowce, jednakże bez przyznawania punktów w ramach konkursu.  
7.1. 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. 

7.2. Szkoła wyznaczy spośród swoich 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 zadaniu nr 1 pt.: 

   „Odpady segregujesz - środowisko ratujesz!” 
 
 
W ramach zadania Szkoła deklaruje zbieranie:* 

Puszek aluminiowych TAK* NIE* 

Zużytych baterii TAK* NIE* 

Zakrętek od butelek PET TAK* NIE* 

Makulatury TAK* NIE* 

Plastikowych butelek po napojach TAK* NIE* 

*) kółkiem zaznaczyć właściwe 

 
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 

Przesłać do dnia 06.11.2019r. na nr fax. 48 380 20 33 



Regulamin zadania nr 2 

„Ekoprzedstawienie pokażcie na scenie” 
  

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 placówek oświatowych uczestniczących w konkursie „Szkoła 
Przyjazna Środowisku”.  
3. Przedmiot i czas trwania zadania.  
3.1.  Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza przedstawienia 
ekologicznego, które uczniowie danej placówki odtworzą podczas XX Proekologicznego 
Forum Dzieci i Młodzieży. 
3.2. Warunkiem koniecznym udziału szkoły w zadaniu jest możliwość 
zorganizowania XX Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży, na terenie własnej 
placówki, w miesiącu czerwcu 2020r. Należy przy tym pamiętać, że do udziału w Forum 
zaproszeni zostaną przedstawiciele wszystkich szkół biorących udział w konkursie „Szkoła 
Przyjazna Środowisku” w edycji 2019/2020 oraz przedstawiciele władz miasta i mediów, 
razem około 100 osób. Organizator konkursu zobowiązuje się do aktywnego włączenia  
się w prace związane z przygotowaniem i organizacją Forum.  
4. Założenia programowo-organizacyjne  
4.1. Scenariusz „Ekoprzedstawienia” powinien spełniać następujące kryteria: 

• poprzez łatwy w odbiorze przekaz pobudzać świadomość ekologiczną uczniów  
w zakresie konieczności segregowania odpadów i ochrony środowiska, 

• kształtować nawyki prawidłowego postępowania z odpadami, 

• wzbudzać odpowiedzialność za jakość naszego wspólnego środowiska, 

• zachęcać do stosowania w realiach dnia codziennego zasad ochrony przyrody, 

• przyciągać uwagę widzów i być atrakcyjny w odbiorze. 
5. Warunki uczestnictwa w zadaniu 
5.1. Udział w zadaniu biorą placówki oświatowe uczestniczące w konkursie „Szkoła 
Przyjazna Środowisku”, które opracują scenariusz „Ekoprzedstawienia”, spełniający kryteria 
opisane w pkt. 4.1. niniejszego regulaminu.  
5.2.  Warunkiem koniecznym udziału z zadaniu jest możliwość zorganizowania  
XX Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży na terenie własnej placówki. Organizacji 
Forum dokona tylko jedna szkoła, której scenariusz „Ekoprzedstawienia” zostanie przez 
Komisję konkursową uznany za najciekawszy, najbardziej odpowiadający regulaminowi 
niniejszego zadania.  
5.3.  Czas trwania „Ekoprzedstawienia” nie powinien być dłuższy niż 20 minut. 
5.4. Szkoła, której „Ekoprzedstawienie” zostanie wybrane do odtworzenia podczas  
XX Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży zostanie o tym fakcie powiadomiona 
listownie, w terminie do dnia 28.02.2020r. 
5.5. Szkoła, której „Ekoprzedstawienie” zostanie wybrane do odtworzenia podczas  
XX Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży we własnym zakresie przygotuje scenografię 
„Ekoprzedstawienia”.  
5.6. Każda placówka przygotowuje tylko jeden scenariusz „Ekoprzedstawienia”, 
i dostarcza go osobiście lub przesyła  pocztą na adres: PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.,  
ul. Witosa 76, 26-600 Radom, w terminie do 31.01.2020r. z dopiskiem „Ekoprzedstawienie”. 
5.7. Do scenariusza należy dołączyć metryczkę z następującymi informacjami: 

• nazwa i numer szkoły 

• adres placówki 

• nazwisko i nr telefonu kontaktowego do nauczyciela lub opiekuna grupy 
przygotowującej scenariusz „Ekoprzedstawienia” 

5.8. Prace nie opisane wg wskazówek z pkt. 5.7. nie będą klasyfikowane.  
 
 
 



6. Punktacja 
6.1. Komisja konkursowa na podstawie kryteriów zawartych w punkcie 4.1. 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 500 do 2.000 punktów, łącznie od 2.500 do 10.000 punktów. 
6.3. Suma punktów przyznanych pracy z danej szkoły przez Komisję konkursową wliczona 
zostanie do ogólnej punktacji konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”. 

 
 

Zapraszamy do udziału, gwarantując dobrą zabawę i atrakcyjne nagrody! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamin zadania nr 3 

„Drugie życie odpadów” 
 

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 placówek oświatowych uczestniczących w konkursie „Szkoła 
Przyjazna Środowisku”.  
3. Przedmiot i czas trwania zadania.  
3.1. Celem zadania jest wykonanie z surowców wtórnych i odpadów przedmiotu, który może 
zostać wykorzystany do użytku codziennego. Przedmiot zadania może zostać wykonany 
przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod i technik.  
3.2. Zadanie realizować można od 18.11.2019r. do 31.03.2020r. 
4. Kryteria i czynniki wpływające na ocenę prac: 
- pomysłowość, 
- mnogość wykorzystanych surowców wtórnych i odpadów, 
- możliwość wykorzystania przedmiotu w codziennym użytku, 
- osiągnięty efekt wizualny, 
- estetyka i jakość wykonania, wpływające na osąd odbiorcy. 
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 przygotowuje tylko jeden projekt  
– przedmiot z surowców wtórnych i odpadów. 
5.3. Warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest przesłanie pocztą elektroniczną 1 - 3 fotografii 
wykonanego przedmiotu na adres e-mailowy: edukacja@radkom.com.pl., w terminie  
do 31.03.2020r. 
5.4. Prace winny być opisane  w treści e-maila wg następującego wzoru: 

• nazwa i numer szkoły 

• adres placówki 

• nr telefonu kontaktowego 

• nazwisko opiekuna grupy wykonującej przedmiot 

• krótki 3 zdaniowy opis możliwego wykorzystania przedmiotu. 
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. Komisja 
może zadecydować o „wizji lokalnej” zgłoszonej pracy na terenie szkoły.  
5.7. Uczestnictwo w zadaniu i przesłanie zdjęć przedmiotu jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na stałe wykorzystywanie jego wizerunku w celu promocji Spółki, oraz całego zakresu 
prowadzonych przez nią prac i zadań.  
5.8. Prawa autorskie wykonawców dostarczonych zdjęć przechodzą na organizatora 
zadania. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji, wykorzystywania  
i przetwarzania wybranych przedmiotów i ich zdjęć.  
5.9. Wskazane przez organizatora konkursu szkoły zobowiązują się do przekazania 
wykonanych przez siebie przedmiotów na rzecz organizatora, do wykorzystania  
przy prowadzeniu przez PPUH „RADKOM” edukacji ekologicznej.  
6. Punktacja  
6.1. Komisja konkursowa na podstawie kryteriów zawartych w punkcie 4 niniejszego 
regulaminu podda ocenie każdy z przedmiotów. 
6.2. Każdy przedmiot może uzyskać maksymalnie 5000 pkt. (po maksymalnie 1000 pkt.  
za spełnienie każdego z kryteriów). 
6.3. Suma punktów przyznanych przez komisję przedmiotowi z danej szkoły wliczana  
jest do ogólnej punktacji konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”. 

 
Zapraszamy do udziału, gwarantując dobrą zabawę i atrakcyjne nagrody! 

 



Regulamin zadania nr 4 
„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 szkół uczestniczących w konkursie „Szkoła Przyjazna 
Środowisku”. 

3. Czas trwania zadania 
Zadanie realizować można od 13.12.2019r. do 17.04.2020r., przy czym warsztaty 
odbywać się będą raz w miesiącu, w następujących terminach: 

• 13.12.2019r. 

• 17.01.2020r. 

• 07.02.2020r. 

• 13.03.2020r. 

• 17.04.2020r. 
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. Ze względu na rozbudowę i modernizację ZUOK warsztaty mogą być  
organizowane tylko i wyłącznie w sali konferencyjnej zlokalizowanej na terenie 
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, zarządzanego przez PPUH 
„RADKOM” Sp. z o.o. (Radom, ul. Witosa 94, 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 innych niż niebezpieczne i obojętne, 

• 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 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, 
przesyłając formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do zadania nr 5. 

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). 
5.4.1. Organizator zastrzega, że w przypadku wyczerpania terminów 

organizacji warsztatów w danym dniu może odmówić ich 
zorganizowania placówkom, które prześlą zgłoszenia udziału już po 
przekroczeniu limitu dostępnych zajęć i zaproponować inny, dostępny 
termin.  

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/ 380 20 33. 



5.7. Szkoła na 7 dni przed terminem organizacji warsztatów otrzyma e-mailowe 
potwierdzenie godziny ich przeprowadzenia, przesłane z adresu 
edukacja@radkom.com.pl. 
5.7.1. Po otrzymaniu informacji szkoła obowiązana jest e-mailem zwrotnym 

potwierdzić swój udział w zajęciach w zaproponowanym terminie.  
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 20 punktów 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 konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”. 
 

 
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 
Nazwisko opiekuna grupy 

Telefon 
kontaktowy 

opiekuna grupy 

     
 

     
 

 
 
 
 

 

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

 

 
 
 
 
 
 

pieczątka szkoły 

Formularz zgłoszeniowy do zadania nr 4 

Przesłać na nr fax. 48 380 20 33 


