
REGULAMIN  AKCJI EDUKACYJNEJ DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z MIASTA BIAŁYSTOK   

„BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA ” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Akcji Edukacyjnej „BEZ STRESU 

DLA ŚRODOWISKA” adresowanej do przedszkoli i szkół podstawowych z miasta Białystok, 

zwanym dalej „Akcją Edukacyjną”. 

1.2 Organizatorem Akcji Edukacyjnej „BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA” jest Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowo Produkcyjne „LECH” spółka z o. o. z siedzibą w Białymstoku  przy ul. 

Kombatantów 4, 15-021 Białystok, które w imieniu Miasta Białystok zarządza kompleksowym 

systemem gospodarki odpadami komunalnymi, zwane dalej „Organizatorem”. 

1.3 W Akcji Edukacyjnej mogą uczestniczyć przedszkola oraz szkoły podstawowe z terenu Miasta 

Białystok – zwane dalej Placówkami oświatowymi. 

1.4 Celem Akcji Edukacyjnej jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży białostockich placówek 

oświatowych oraz zbiórka zużytych baterii. 

1.5 Akcja Edukacyjna skierowana jest do dzieci i młodzieży z Placówek oświatowych oraz ich 

rodziców, opiekunów i nauczycieli.  

ZGŁOSZENIA DO AKCJI EDUKACYJNEJ 

§ 2 

2.1 Warunkiem przystąpienia do Akcji Edukacyjnej, jest wypełnienie Formularza Uczestnictwa 

stanowiącego Załącznik nr 1 Regulaminu i podpisanie go przez Dyrektora placówki, a następnie 

dostarczenie pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan w formacie PDF) do Organizatora. Wzór 

Formularza jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.odpady.bialystok.pl  

w zakładce Akcja Edukacyjna BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA. 

2.2 Przedszkola i szkoły zgłaszają się jako całe Placówki.  

2.3 Formularz należy wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny ze stanem faktycznym. 

2.4 Wypełnienie i przesłanie Formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2.5 Przystąpienie do Akcji Edukacyjnej jest bezpłatne i dobrowolne. 

2.6 Placówka, która odstąpi od udziału w Akcji Edukacyjnej, nie może domagać się zwrotu 

przekazanych wcześniej baterii. 

2.7 W przypadku odstąpienia od udziału w Akcji Edukacyjnej, Placówka oświatowa jest zobowiązana 

przesłać informację o rezygnacji na adres Organizatora. 

2.8 Po odstąpieniu od udziału w Akcji Edukacyjnej Placówka oświatowa jest zobowiązana do zwrotu 

pojemnika do zbiórki baterii do siedziby Organizatora. 

2.9 Przystępując do Akcji Edukacyjnej, Placówka oświatowa wyraża zgodę na przetwarzanie, 

gromadzenie i systematyzowanie przez Organizatora danych w celach realizacji postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz zbiórki zużytych baterii, a także w celach marketingowych  

i promocyjnych Akcji Edukacyjnej. W szczególności zezwala na publikację nazwy i adresu szkoły 

lub przedszkola na stronie internetowej Organizatora i w jego materiałach promocyjnych. 
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EDUKACJA EKOLOGICZNA 

§ 3 

3.1 W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia i dostarczenia do Organizatora prawidłowo wypełnionego 

Formularza Uczestnictwa, Placówka otrzyma pojemniki do zbiórki zużytych baterii i materiały 

edukacyjne (plakaty), mające na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie oddziaływania na 

środowisko i sposobów przetwarzania zużytych baterii oraz ułatwienie edukacji ekologicznej 

uczestników Akcji Edukacyjnej. Pojemnik stanowią własność Organizatora.  

3.2 Organizator zaleca wykorzystanie materiałów w następujący sposób:  

- pojemnik do zbiórki baterii powinien znajdować się w miejscu dostępnym - dla 

uczniów/przedszkolaków,  

- plakat edukacyjny należy umieścić w pobliżu pojemnika jako oznakowanie miejsca zbiórki. 

3.3 Materiały edukacyjne oraz pojemniki na baterie udostępniane są bezpłatnie. 

3.4 Pojemniki na baterie udostępniane są przez Organizatora na czas trwania Akcji Edukacyjnej  

w placówce. Po zakończeniu Akcji Edukacyjnej odbierane są wraz z ostatnim odbiorem baterii. 

3.5 Placówki uczestniczące w Akcji Edukacyjnej mogą skorzystać z oferty zajęć edukacyjnych 

organizowanych w formie lekcji bądź pogadanek prowadzonych przez pracowników 

Organizatora.  

3.6 Placówki zainteresowane udziałem w zajęciach edukacyjnych, zgłaszają chęć udziału wysyłając 

zgłoszenie na adres baterie@odpady.bialystok.pl  

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII 

§ 4 

4.1 Uczestnicy programu zbierają do pojemnika zużyte baterie. Do pojemników nie można wrzucać 

akumulatorów o rozmiarach większych niż baterie typu D (R20). 

4.2 Odbiór zapełnionego pojemnika na zużyte baterie zgłasza się wyłącznie pocztą elektroniczną na 

adres: baterie@odpady.bialystok.pl z podaniem nazwy szkoły lub przedszkola i jej adresu. Baterie 

powinny zostać przygotowane do odbioru w łatwo dostępnym miejscu, np. w dyżurce lub na 

portierni. Nie jest wymagana obecność nauczyciela - koordynatora przy odbiorze pojemnika  

z bateriami. 

4.3 Odbiór baterii należy zgłaszać wyłącznie po całkowitym wypełnieniu pojemnika. Pojemniki 

wypełnione tylko w części nie będą odbierane. Baterie będą odbierane z określonej lokalizacji  

w terminie do 4 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia, jednak nie częściej niż raz  

w tygodniu. Przed odbiorem dyspozytor Organizatora zadzwoni do osoby wskazanej  

w zgłoszeniu, celem potwierdzenia lub ustalenia nowego terminu odbioru baterii. 

4.4 W momencie odbioru zużyte baterie zostaną zważone i zabrane. Fakt ten zostanie poświadczony 

pozostawieniem w placówce oświatowej kopii karty przekazania baterii, która będzie zawierać:  

- nazwę placówki,  

- wagę odebranych baterii. 

4.5 Placówka Oświatowa prowadząc zbiórkę zużytych baterii zobowiązuje się:  

- zapewnić nadzór nad pojemnikami w taki sposób, aby były do nich zbierane wyłącznie zużyte 

baterie, 

- zabezpieczyć dostarczone pojemniki przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą. 
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- rozmieścić dostarczone przez Organizatora pojemniki w miejscach dostępnych, w taki sposób, 

aby osoby przynoszące zużyte baterie mogły je z łatwością wrzucić do pojemnika. 

NAGRODY 

§ 5 

5.1 Rozstrzygnięcie konkursu  zostanie dokonane na podstawie danych uzyskanych z dokumentów 

potwierdzających odbiór baterii ze zgłoszonych placówek. O zwycięstwie decydować będzie waga 

zebranych baterii w przeliczeniu na liczbę przedszkolaków/uczniów przedstawioną w Formularzu 

Zgłoszeniowym. 

5.2 Wyniki Akcji Edukacyjnej zostaną udostępnione na stronie internetowej PUHP „LECH” spółka  

z o. o. www.odpady.bialystok.pl 

5.3 W Akcji Edukacyjnej zostaną nagrodzone placówki oświatowe: przedszkola i szkoły podstawowe, 

które zbiorą największą wagę baterii w przeliczeniu na liczbę uczniów danej placówki, zgodnie 

 z pkt. 1 § 5. Laureaci I, II, III miejsca zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach: 

- przedszkola, 

- szkoły podstawowe, 

5.4 W ramach Akcji Edukacyjnej przewiduje się następujące nagrody: 

- nagrody rzeczowe dla przedszkoli, które zajęły I, II, III miejsce w Akcji Edukacyjnej, 

- nagrody rzeczowe dla szkół podstawowych, które zajęły I, II, III miejsce w Akcji Edukacyjnej, 

5.5 Organizator określa wartość nagród rzeczowych na następującym poziomie: 

I miejsce – nagroda rzeczowa –  zestawy edukacyjno – sportowe o wartości do 1000 zł brutto 

II miejsce – nagroda rzeczowa –  zestawy edukacyjno – sportowe o wartości do 700 zł brutto 

III miejsce – nagroda rzeczowa –  zestawy edukacyjno – sportowe o wartości do 500 zł brutto 

W każdej kategorii zostanie przyznane po pięć wyróżnień – nagrody rzeczowe (zestawy 

edukacyjno – sportowe) o wartości do 200 zł brutto każda. 

5.6 Koszty związane z zakupem nagród w konkursie pokrywa Organizator. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

6.1 Zgoda na udział w Akcji Edukacyjnej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

6.2 Regulamin obowiązuje od 14 listopada 2017 r. do 15 czerwca 2018 r. 

6.3 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 czerwca 2018r. 

6.4 O dokładnym miejscu i terminie rozstrzygnięcia konkursu Placówki oświatowe zostaną 

powiadomione drogą mailową.  

6.5 Ewentualne uwagi i pytania należy kierować do Organizatora Akcji Edukacyjnej na adres 

korespondencyjny lub mailowo: baterie@odpady.bialystok.pl 

6.6 Koordynatorem Akcji Edukacyjnej ze strony PUHP „LECH” sp. z o.o. jest: Sławomir Andryszewski, 

tel. 603 400 833, s.andryszewski@lech.net.pl  

6.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 
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