
 

 

                              

         

Regulamin szóstej edycji konkursu „Segreguję, bo warto …dla ochrony  klimatu”. 
 
Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej - Rzeszów sp. z o.o. 35-304 Rzeszów, Aleja Generała Władysława Sikorskiego 
428, mpgk@mpgk.pl  
Konkurs realizowany jest w ramach kampanii edukacji ekologicznej przy współpracy  

z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa i Wydziałem Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta Rzeszowa. 

Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Rzeszowa Pana Konrada Fijołka.  

Celem  konkursu jest zwrócenie uwagi uczestników na potrzebę segregacji odpadów 

komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów plastikowych i makulatury  

oraz+ znaczenie tego działania m.in. dla ochrony klimatu. 

Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych miasta Rzeszowa.  

1. Przedmiotem konkursu jest zbiórka i przekazanie do recyklingu jak największej 
ilości odpadów plastikowych i makulatury. 
 

2. Konkurs organizowany jest w jednej kategorii „szkoły podstawowe”. 
 
3. Każda szkoła wyznacza i zgłasza organizatorowi (e-mail: mpgk@mpgk.pl) 

do dnia 19 września 2022 roku szkolnego koordynatora konkursu 
organizującego zbiórkę surowców na terenie szkoły, podając jego imię i 
nazwisko oraz e-mail i tel. do kontaktu. 

 
4. Zbiórka surowców: makulatury i plastików odbywać się będzie w szkole  

w miesiącach wrzesień-październik 2022 roku. 
 
5. Odbiór zebranych surowców zorganizowany zostanie przez MPGK Rzeszów  

w miesiącu październiku 2022 roku. Dla każdej szkoły  ustalony zostanie jeden 
termin w którym nastąpi odbiór odpadów samochodem MPGK. Ilość 
zebranych odpadów: makulatury i plastiku  potwierdzą pracownicy MPGK 
Rzeszów.  

 
6. Szkoły mogą (w innych terminach, ale nie później niż do dnia 20 października 

2022 r.) samodzielnie dostarczyć zebraną, osobno posegregowaną makulaturę 
i plastiki, transportem własnym, do punktu odbioru surowców na Sortowni MPGK 
ul. Ciepłownicza w Rzeszowie, wjeżdżając samochodem na Sortownię główną 
bramą z wagą dla samochodów. Na wadze odbędzie się ważenie 
przywiezionych, w imieniu  szkoły, odpadów. Minimalna masa przywiezionych tak 
surowców określona jest jako „co najmniej mały samochód dostawczy. 
Pracownicy Sortowni MPGK prowadzić będą osobną ewidencję surowców 
zaliczonych na „konkursowe konto” każdej szkoły. 
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7. Organizator powoła Jury konkursu, które porówna wyniki zbiórki i przygotuje listę 
szkół laureatów konkursu. Decyzje Jury są ostateczne.  

8. Nagrody: 

 
• Szkoła, która zgromadzi i przekaże w zbiórce MPGK Rzeszów największą 

ilość surowców plastikowych i makulatury otrzyma 3 000 zł, 

• Szkoła która zbierze największą ilość surowców plastikowych i makulatury 
w przeliczeniu na jednego ucznia (wg. statystyki z Wydziału Edukacji UM 
Rzeszowa) otrzyma 2 000 zł, 

• W trakcie finału konkursu,  który planujemy w listopadzie 2022 roku, 
komisyjnie rozlosowane zostaną dwie nagrody po 1500 zł dla tych 
szkół, które w konkursie zebrały powyżej 400 kg surowców oraz dwie 
nagrody po 1000 zł dla szkół, które wzięły udział w konkursie zbiórki  
surowców i uczestniczyły w warsztatach edukacji odpadowej 
Stowarzyszenia EKOSKOP organizowanych w ramach konkursu.  
 
W konkursie jedna szkoła może otrzymać tylko jedną nagrodę 
finansową. 

 


