
REGULAMIN KONKURSU „DRZEWKO ZA BUTELK Ę”  

VII POWIATOWA EDYCJA 2013 

VII powiatowa edycja akcji „Drzewko za butelkę” jest realizowana w ramach ogólnopolskiej 
akcji edukacji ekologicznej firm chemicznych realizujących Program „Odpowiedzialność i Troska”, 
w której Starostwo Powiatowe w Koninie  pełni rolę lokalnego koordynatora. Konkurs „Drzewko za 
butelkę” adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów z terenu powiatu 
konińskiego.  

W ramach VII powiatowej edycji akcji „Drzewko za butelkę” organizowany jest konkurs Drzewko 
za butelk ę – zbieranie zgniecionych butelek PET w zamian za symboliczne drzewka; 

Termin trwania akcji: od 5 do 22 marca 2013r. Termin nadsyłania protokołów 
podsumowuj ących: do dnia 29 marca 2013r. Termin spotkania podsumowuj ącego akcj ę: 
15 maja 2013r. w Starostwie Powiatowym w Koninie. 

„ DRZEWKO ZA BUTELK Ę” 

1. Celem konkursu „Drzewko za butelkę” jest propagowanie idei selektywnej zbiórki opakowań,
wpojenie nawyku odkręcania i zgniatania butelek PET przed wyrzuceniem, a także szeroko
pojęta edukacja ekologiczna (poprzez udział w konkursie).

2. Aby wziąć udział w konkursie, każdy uczestnik powinien zebrać co najmniej 40 sztuk butelek
PET - zgniecionych, bez nakrętek. Istnieje możliwość udokumentowania zebranych butelek
PET na zdjęciu i przesłanie zdjęcia nauczycielowi - koordynatorowi Akcji w swojej placówce.
Poszczególne partie zebranych butelek PET mogą być udokumentowane tylko raz (następnie
wrzucone do pojemników na plastik). Nie ma konieczności przewożenia butelek do szkoły
(opcja dla chętnych). Z najciekawszych zdjęć ułożony zostanie plakat – fototapeta. Pojemność
zbieranych butelek: od 0,33 l do 5 l.

3. Nakrętki od butelek PET będą uwzględniane podczas rywalizacji placówek w oddzielnej
kategorii, a ilość zgromadzonych nakrętek zostanie podana do ogólnej wiadomości. Nakrętki od
butelek PET zostaną zabrane przez organizatora akcji po jej zakończeniu i przekazane na
szczytny cel (np. zakup wózka inwalidzkiego).

4. W zamian za zebrane i przekazane butelki oraz nakrętki uczniowie, a także szkoły otrzymają od
organizatora konkursu ozdobne drzewka lub krzewy. Podstawą wyłonienia zwycięzców
(najlepsze szkoły, a także uczniowie/uczestnicy akcji) będzie ilość butelek PET zebranych przez
uczestników akcji, a drzewa/krzewy rozdzielane będą proporcjonalnie, w zależności od
uzyskanego wyniku.

5. Koordynatorami Konkursu w każdej ze szkół są nauczyciele wyznaczeni przez dyrektorów szkół,
które przystąpią do konkursu, a ich zadaniem jest:

• prowadzenie listy uczniów, którzy przynieśli butelki i/ lub nakrętki;
• koordynowanie zbiórki oraz wywozu zebranych butelek w pojemnikach siatkowych, a nakrętek -

w workach foliowych. W przypadku zbierania butelek PET w szkole, dyrekcja szkoły
zobowiązana jest posiadać umowę zawartą w formie pisemnej z posiadaczem odpadów
posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na ich przetwarzanie, dotyczącą
co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.



  

 
• Przygotowanie podsumowania Konkursu w każdej ze szkół. 
6. Dla uczniów, którzy zebrali największą ilość butelek PET w każdej ze szkół, a także dla szkół 

i nauczycieli, którzy wykazali szczególne zaangażowanie w organizację Konkursu, 
przewidziane są drobne upominki rzeczowe.  

7. Konińskie Starostwo - lokalnego koordynatora akcji „Drzewko za butelkę” reprezentuje 
Marek Niezabitowski (tel.063 2403302). Butelki oraz nakrętki zbierane będą w terminie                
od 5 do 22 marca 2013r.  

 
 

Marek Niezabitowski, nr tel. 063-2403302, kom. 500113710, adres e-mail: 
lesnictwo@powiat.konin.pl   

Konin, dnia 18 lutego 2013 roku 
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