
 

      Kutno, dnia 01.04.2009 r.

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
    

OGŁASZA KONKURSY ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH:

Wielkiej Zbiórki Makulatury

Wielkiej Zbiórki Surowców Wtórnych 

Zbiórki zużytych baterii

Zasady konkursu zbiórki makulatury:

- makulatura zebrana będzie w dniu ustalonym przez placówkę, biorącą udział w konkursie;

- zgromadzona  makulatura  będzie  odebrana  (bezpłatnie)  przez  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania 

Miasta Eko –Serwis w Kutnie, po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu telefonicznym (tel. 254-29-87);

- po zakończeniu zbiórki tj. do dnia 30 września 2009 r. Dyrektor lub opiekun prowadzący konkurs 

dokona oceny i przedstawi Związkowi Gmin Regionu Kutnowskiego protokół wg. wzoru: 

 Ogólna liczba makulatury zebrana w szkole - ………… kg

 Liczba uczniów w szkole - …………..

 Kategoria „Najlepszy uczeń” (imię i nazwisko ucznia, który dostarczył/a najwięcej makulatury)

……….

 Kategoria „Najlepsza klasa” (klasa, która zebrała najwięcej makulatury) …………..

 Informację prosimy przekazać najpóźniej do dnia 30 września br. na adres:

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10 a, 99-300 Kutno

tel. 024/ 355-23-45 fax 024/355 23 44  e-mail: marta@zgrk.pl



Zasady konkursu zbiórki puszek aluminiowych i butelek typu PET:

Zbieramy  -  butelki  typu  PET (po napojach)  z  segregacją  na:  białe,  zielone,  niebieskie oraz  puszki 

aluminiowe do dnia 30 września 2009 r. 

– surowce zebrane będą w dniu ustalonym przez szkołę, biorącą udział w konkursie;

– odbiorcą  opakowań  jest  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  Miasta  „Eko-Serwis”  w  Kutnie,  ul. 

Łąkoszyńska  127  (tel.  254-29-87), który  dostarczy  worki  do  Szkoły  po  uprzednim  zgłoszeniu 

uczestnictwa w konkursie: 3 sztuki worków – butelki PET, 1 sztuka – puszki aluminiowe.

– zapełnione worki będą odbierane bezpłatnie przez POM „Eko – Serwis” w Kutnie przez cały okres 

trwania  zbiórki,  po  uprzednim  zgłoszeniu  telefonicznym.  Możliwa  jest  wielokrotna  wymiana 

zapełnionych worków podczas trwania zbiórki;

– po zakończeniu zbiórki  Dyrektor  lub opiekun prowadzący konkurs przedstawi  Związkowi Gmin 

Regionu Kutnowskiego protokół konkursowy w następującej formie:

 Ogólna liczba zebrana w szkole:

o puszek aluminiowych – ………… szt.

o butelek typu PET – ……………… szt.

 Liczba uczniów w szkole - …………

 Kategoria  „Najlepszy  uczeń”  (imię  i  nazwisko  ucznia,  który  dostarczył/a  najwięcej  puszek 

aluminiowych) ……….

 Kategoria „Najlepszy uczeń” (imię i nazwisko ucznia, który dostarczył/a najwięcej butelek typu 

PET) ……….

Informację prosimy przekazać najpóźniej do dnia 30 września br. na adres:

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10 a, 99-300 Kutno

tel. 024/ 355-23-45 fax 024/355 23 44  e-mail: marta@zgrk.pl

Zasady konkursu zbiórki zużytych baterii:

– zbiórce podlegają zużyte baterie, które będą gromadzone na terenie placówki biorącej udział w 

konkursie;

– odbiorcą zebranych baterii jest Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „Eko-Serwis” w Kutnie, ul. 

Łąkoszyńska 127 (tel. 024 254 29 87) we współpracy z Reba – Organizacja Odzysku S .A. , który 

dostarczy do placówki specjalne pojemniki do zbiórki, po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa w 

konkursie;

– po  zakończeniu  zbiórki  (tj.  do  dnia  30  września  2009  roku) Dyrektor  placówki  przedstawi 

Związkowi Gmin Regionu Kutnowskiego protokół:



 Łączna ilość zebranych baterii …….. kg

 Liczba uczniów w szkole………

 Kategoria  „Najlepszy uczeń” (imię i  nazwisko ucznia,  który dostarczył/a najwięcej  zużytych 

baterii) ……….

Serdecznie zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w naszych 

konkursach, zachętą niech będą dla Was wspaniałe nagrody i wkład jaki wnosicie  w propagowanie  

zasad selektywnej zbiórki.
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