REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY”
Organizator:
STENA RECYCLING Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, KRS: 27111, zwany dalej
„Organizatorem”.

Cel:
Konkurs ekologiczny „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”, zwany dalej „Konkursem” ma na
celu kształtowanie ekologicznej świadomości dzieci i młodzieży, a także upowszechnianie
pozytywnych postaw i wzorców zachowania dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
W ten sposób placówki szkolne i mali mieszkańcy wspierają także swoje gminy w osiągnięciu
wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, gdyż ilość zebranej makulatury
wliczona zostanie do gminnej masy odpadów komunalnych poddanych odzyskowi.

Termin konkursu:
Konkurs trwa od 1 października 2017 roku do 10 czerwca 2018 roku .

Nagrody:
Nagrodami są:
a. Pierwsza KATEGORIA - Najlepsza szkoła / Najlepsze przedszkole
i. Pierwsze miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 700 zł
ii. Drugie miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
iii. Trzecie miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 300 zł
b. Druga KATEGORIA - Najlepszy uczeń / Najlepszy przedszkolak
i. Pierwsze miejsce - jedna nagroda o wartości 300 zł ( w tym nagroda
rzeczowa o wartości 270 zł i nagroda pieniężna o wartości 30 zł )
ii. Drugie miejsce - jedna nagroda o wartości 200 zł (w tym nagroda
rzeczowa o wartości 180 zł i nagroda pieniężna o wartości 20 zł )
iii. Trzecie miejsce – jedna

nagroda o wartości 100 zł (w tym nagroda

rzeczowa o wartości 90 zł i nagroda pieniężna o wartości 10 zł )
c.

Trzecia KATEGORIA - Najlepszy opiekun
i. Pierwsze miejsce - jedna nagroda o wartości 300 zł ( w tym nagroda
rzeczowa o wartości 270 zł i nagroda pieniężna o wartości 30 zł )
ii. Drugie miejsce - jedna nagroda o wartości 200 zł (w tym nagroda
rzeczowa o wartości 180 zł i nagroda pieniężna o wartości 20 zł )
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iii. Trzecie miejsce – jedna

nagroda o wartości 100 zł (w tym nagroda

rzeczowa o wartości 90 zł i nagroda pieniężna o wartości 10 zł )

Nagrody są finansowane ze środków własnych Organizatora. Nie podlegają wymianie. Organizator
nie odpowiada za jakość nagród rzeczowych.

Zasady konkursu:
1. Konkurs polega na zbiórce jak największej ilości odpadu surowcowego papierowego,
zwanego dalej „makulaturą” w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) i przekazaniu
jej odpłatnie Organizatorowi. Warunki zapłaty za przekazaną makulaturę są umową stron
poza zasadami tego konkursu.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a. akceptacja regulaminu Konkursu oraz
b. przesłanie drogą elektroniczną na adres wskazany niżej zgłoszenia, które stanowi
Załącznik nr 2. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mailowy wskazany w
Przewodniku Po Konkursie (dedykowany dla regionu), stanowiącym Załącznik nr 1,
a oryginał zgłoszenia pocztą na adres Organizatora wskazany w Załączniku nr 1.
Zgłoszenia należy przesyłać do 15 listopada 2017 roku. Decyduje data otrzymania
przez Organizatora (zgłoszenie elektroniczne) lub data stempla pocztowego. W
szczególnych przypadkach Organizator może dopuścić do konkursu placówkę, która
złoży zgłoszenie po terminie. Od takiej decyzji Organizatora nie ma odwołania.
3. Zakończenie odbiorów makulatury z placówek nastąpi z dniem 30 maja 2018.
4. Organizator zapewnia odbiór makulatury w ustalonym terminie. Zasady odbiorów makulatury
są określone w Przewodniku Po Konkursie (dedykowanym dla regionu), stanowiącym
Załącznik nr 1.
5. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach tj.
a. największa ilość zebranej makulatury w danej placówce oświatowej;
b. największa ilość zebranej makulatury przez jednego ucznia/przedszkolaka;
c.

największa ilość zebranej makulatury przez daną klasę/grupę przedszkolaków pod
opieką danego nauczyciela/opiekuna.

6. W zależności od kategorii, placówka oświatowa/uczeń/przedszkolak/nauczyciel/opiekun,
zwycięża ten, który zbierze i przekaże Organizatorowi największą tonażowo ilość makulatury.
O wadze makulatury decyduje ważenie u Organizatora na legalizowanej wadze.
7. Poinformowanie o wynikach konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2018 roku poprzez kontakt
lokalnego koordynatora Konkursu z placówkami.
8. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach:
a. Pierwsza KATEGORIA – NAJLEPSZA SZKOŁA I NAJLEPSZE PRZEDSZKOLE
Nagrodzone zostaną trzy najlepsze szkoły i trzy najlepsze przedszkola, które w
przeliczeniu na jednego ucznia bądź przedszkolaka zebrały największą ilość
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makulatury. Do przeliczeń wskaźnika w pierwszej kategorii wykorzystane będą dane
(stan uczniów) z formularza zgłoszeniowego – Załącznik nr 2.
b. Druga KATEGORIA – NAJLEPSZY UCZEŃ I NAJLEPSZY PRZEDSZKOLAK
Konkurs wyłoni trzech uczniów i trzech przedszkolaków - którzy zebrali największą
ilość makulatury. Do przeliczeń będą wykorzystane dane podane przez placówki z
Zał. nr 3, który prosimy przesłać do 30 maja 2018. Nieprzesłanie załącznika nr 3 w
terminie oznacza rezygnację z udziału w Konkursie w tym zakresie. To samo dotyczy
braków w załączniku nr 3 umożliwiających weryfikację danych oraz wyłonienie
zwycięzców. W szczególnych przypadkach Organizator może dopuścić do konkursu
placówkę, która złoży załącznik nr 3 lub jego uzupełnienie po terminie. Od takiej
decyzji Organizatora nie ma odwołania. Organizator nie odpowiada za dane zawarte
w załączniku nr 3.
c.

Trzecia KATEGORIA - NAJLEPSZY OPIEKUN
Konkurs wyłoni trzech opiekunów klas/grup w placówkach oświatowych, którzy
swoim zaangażowaniem i koordynacją działań sprawili, że w przeliczeniu na klasę/
grupę przedszkolaków zebrały one najwięcej makulatury. Do wskazania zwycięzców
wykorzystane zostaną informacje z Zał. nr 3. Nieprzesłanie załącznika nr 3 w
terminie oznacza rezygnację z udziału w Konkursie w tym zakresie. To samo dotyczy
braków w załączniku nr 3 umożliwiających weryfikację danych oraz wyłonienie
zwycięzców. W szczególnych przypadkach Organizator może dopuścić do konkursu
placówkę, która złoży załącznik nr 3 lub jego uzupełnienie po terminie. Od takiej
decyzji Organizatora nie ma odwołania. Organizator nie odpowiada za dane zawarte
w załączniku nr 3.

9. Podana do wiadomości lista zwycięzców jest ostateczna.
10. Każda placówka wyznacza koordynatora

konkursu w danej placówce oświatowej

odpowiadającego za prowadzenie ewidencji zbiórki makulatury, zgłaszanie i ustalanie z
organizatorem terminu odbioru makulatury z danej placówki, zabezpieczenie dojazdu do
placówki w planowanym dniu odbioru, nadzór nad bezpieczeństwem dzieci w czasie
załadunku.
11. Na dzień pobrania nagrody, jej przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem
dochodowym. Od nagrody w drugiej i trzeciej kategorii zostanie pobrany zryczałtowany
podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10%.
12. Wypełnienie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego w stosunku do
osób fizycznych związanych z otrzymaniem nagrody, obciąża Organizatora, pod warunkiem
uprzedniego

wypełnienia

przez

zwycięzcę

Konkursu,

będącego

osobą

fizyczną

nieprowadzącą działalności gospodarczej, odpowiedniego formularza podatkowego z danymi
pozwalającymi na dokonanie rozliczeń podatkowych. Osoba taka jest zobowiązana
formularz wypełnić po ogłoszeniu wyników a przed wręczeniem nagrody. Wszelkie błędy w
formularzu podatkowym obciążają zwycięzcę. Nagrodę uznaje się za nieprzyznaną w
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przypadku niewypełnienia formularza podatkowego umożliwiającego wypełnienie zobowiązań
podatkowych przez Organizatora, mimo pisemnego wezwania do jego przeslania, z terminem
co najmniej 14 dni od daty wezwania.
13. W przypadku odrzucenia czy rezygnacji z nagrody przed jej wręczeniem, nagrodę uznaje się
za nieprzyznaną.
14. Reklamacje dotyczące Konkursu zgłaszać można do Stena Recycling Sp. z o.o. na adres do
korespondencji: Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa przez cały czas trwania Konkursu.
15. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, jego dokładny
adres korespondencyjny, adres e-mail, opis okoliczności stanowiących podstawę do złożenia
reklamacji oraz określenie żądania składającego reklamację.
16. Reklamacje rozpatrzone zostaną przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania.

O

sposobie

rozpatrzenia

reklamacji

wnoszący

reklamację

zostanie

poinformowany za pośrednictwem listu poleconego. Rozpatrzenie reklamacji jest ostateczne i
nie przysługuje od niego odwołanie.
17. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Stena Recycling Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58. Administrator może powierzyć przetwarzanie
danych osobowych podmiotom, które współpracują z nim przy przeprowadzeniu Konkursu
wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia i promowania.
18. Dane przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa w celu przeprowadzenia i promowania
Konkursu, w tym m.in. w celu wyłonienia Zwycięzców. Każda osoba fizyczna, które danej
dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane
podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie lub niewyrażenie przez zwycięzcę zgody
na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz
późniejsze cofnięcie zgody uniemożliwia przyznanie i wręczenie nagrody. W takim wypadku
nagrodę uznaje się za nieprzyznaną.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do (i) zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana
regulaminu

następuje

poprzez

jego

opublikowanie

na

stronie

internetowej

www.stenarecycling.pl ; (ii) odstąpienia od organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w
każdym czasie, bez podania przyczyny.
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ZŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU KONKURSU
„ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY”
(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)
Termin dostarczenia załącznika nr 2 upływa z dniem 15 listopada 2017r.
……………………………………………………………….
(nazwa i adres placówki – drukowanymi literami)
REGON ………………………… NIP …………………………
Z G Ł O S Z E N I .E
(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)
Zgłaszamy swój udział w konkursie ekologicznym „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”
organizowanym przez firmę Stena Recycling Sp. z o.o.
Oświadczam w imieniu placówki którą reprezentuję, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i
go akceptuję.
Stan uczniów na dzień 1 września 2017: …………..
1

Czy placówka jest: jednostką gminną / prowadzi odrębną działalność gospodarczą .
Nazwa instytucji, adres, NIP, REGON (dane do rozliczeń):
…………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………….…………………
Koordynatorem konkursu w naszej placówce jest:
…………………………………………………………………………………………….…………………
(imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, mail)
Adres e-mail na który STENA RECYCLING Sp. z o.o. będzie wysyłać potwierdzenie przyjęcia
makulatury,:
…………………………………………………………………………………………….…………………
Czy istnieje możliwość odbioru makulatury w godzinach popołudniowych ( 14.00- 19.00) ?
TAK lub NIE
Proszę podać warunki odbioru makulatury (piwnica, długi korytarz, brak pomocy przy załadunku):
………………………………………………………………………………………………………………………
Czy szkoła posiada już nasz pojemnik lub kontener ?
TAK lub NIE

1

Niepotrzebne skreślić
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………………………..…………………………
(data, podpis i pieczęć Dyrektora Placówki)
ZAŁĄCZNIK NR 3
DO REGULAMINU KONKURSU
„ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY”
(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)
Termin dostarczenia załącznika nr 3 upływa z dniem 30 maja 2018r.

…………………………………….………
(nazwa i adres placówki – drukowanymi literami)
W konkursie ekologicznym „Zbieramy makulaturę –oszczędzamy lasy” rok szkolny 2017/2018
najwięcej makulatury w naszej placówce zebrali następujący trzej uczniowie/przedszkolaki:
(proszę podać Imię i Nazwisko oraz ilość w kg).
1. Imię i nazwisko: …………………………………………………kg: ……………………….
2. Imię i nazwisko: …………………………………………………kg: ……………………….
3. Imię i nazwisko: …………………………………………………kg: ……………………….
W konkursie ekologicznym „Zbieramy makulaturę –oszczędzamy lasy” rok szkolny 2017/2018
najwięcej makulatury w naszej placówce zebrały następujące klasy/grupy przedszkolaków:
(proszę klasę/nazwę grupy przedszkolaków, imię i nazwisko opiekuna oraz ilość w kg).
1.Klasa: ……… ilość w kg …………… imię i nazwisko opiekuna _______________________
2. Klasa: ……… ilość w kg …………… imię i nazwisko opiekuna _______________________
3. Klasa: ……… ilość w kg …………… imię i nazwisko opiekuna _______________________.
Załączamy zgodę na przetwarzania danych osobowych (tekst w załączeniu) osób wskazanych w
załączniku nr 3 powyżej do celów związanych z Konkursem i jego promowaniem.

……………………………….

……………….…………………..……….
podpis i pieczęć dyrektora placówki

podpis opiekuna konkursu
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Zgoda do ZAŁĄCZNIKA NR 3
DO REGULAMINU KONKURSU
„ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY”
(dotyczy wyłonionych imiennie zwycięzców tj. opiekunków klas i dzieci)
Termin dostarczenia załącznika nr 3 upływa z dniem 30 maja 2018r.

__________________________
(Imię i nazwisko )
___________________________
(Adres)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

2

danych

osobowych

własnych/syna/córki/ ___________________________

przekazanych

Recycling Sp. z o.o. na potrzeby przeprowadzenia,

wyłonienia zwycięzców i promowania

Organizatorowi

Stena

Konkursu ekologicznego „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”, organizowanego w terminie
od 1 października 2017 roku do 10 czerwca 2018 roku, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.z 202 nr 101 poz. 926 z póżn. zm.).
Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem tego konkursu i go akceptuję.

Podpis: ________________________________
(data i podpis opiekuna lub rodzica/ów dzieci )

2

Niepotrzebne skreślić
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UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU GOTÓWKI
UPOWAŻNENIE DOTYCZĄCE AUTOWYPŁATY

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu placówki:

__________________________________________________________________________
(Dane sprzedawcy / wystawcy, faktury/rachunku za dostarczoną w ramach konkursu makulaturę)
niniejszym upoważniam _____________________________________________
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

legitymującego się dowodem osobistym seria i nr. __ _________________
PESEL ________________________ do odbioru gotówki w rozliczeniu za dostarczony przez
naszą placówkę materiał do recyclingu, na podstawie dostarczonej faktury / rachunku w ramach
konkursu „ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY”
Upoważnienie obowiązuje do odwołania w formie pisemnej.

Podpis:__________________________
(pieczątka placówki, data i podpis dyrektora)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych firmie Stena
Recycling sp. z o.o. oraz za jej pośrednictwem bankowi Pekao S.A. na potrzeby realizacji
płatności za pomocą usługi „Autowypłata”,, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U.z 202 nr 101 poz. 926 z póżn. zm.).

Podpis: ________________________________
(data i podpis osoby upoważnionej )

STENA RECYCLING Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
SIEDZIBA BIURA GŁÓWNEGO:
Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa

Tel. +48 22 520 27 00
Fax: +48 22 520 27 01
poland@stenarecycling.com
www.stenarecycling.pl

NIP 527-23-46-985, KRS pod nr 0000027111
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego 8 000 000,00 PLN
Konto bankowe: Svenska Handelsbanken AB S.A.
PL 84 2250 0001 0000 0040 0053 1251

UPOWAŻNIENIE DO WPŁATY
NA RACHUNEK BANKOWY

Ja, niżej podpisany, działając we imieniu placówki:
__________________________________________________________________________
(Dane sprzedawcy / wystawcy, faktury/rachunku za dostarczoną w ramach konkursu makulatur)ę :

niniejszym upoważniam firmę Stena Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-876, ul.
Ogrodowa 58, KRS:27111 do wpłaty należności na numer rachunku bankowego:
______________________________________________________________ w rozliczeniu za
dostarczony przez naszą placówkę materiał do recyclingu, na podstawie dostarczonej faktury /
rachunku w ramach konkursu „ZBIERAMY MAKULATURĘ – OSZCZĘDZAMY LASY”.
Upoważnienie obowiązuje do odwołania w formie pisemnej.

Podpis:__________________________
(pieczątka placówki, data i podpis dyrektora)

STENA RECYCLING Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
SIEDZIBA BIURA GŁÓWNEGO:
Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa

Tel. +48 22 520 27 00
Fax: +48 22 520 27 01
poland@stenarecycling.com
www.stenarecycling.pl

NIP 527-23-46-985, KRS pod nr 0000027111
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego 8 000 000,00 PLN
Konto bankowe: Svenska Handelsbanken AB S.A.
PL 84 2250 0001 0000 0040 0053 1251

