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6.

a) zbieramy wyłącznie PLASTIKOWE nakrętki:

• po napojach i sokach,
• z pojemników po chemii gospodarczej (np. po płynach do mycia naczyń itp.),
• z butelek po kosmetykach (np. szamponach, płynach do kąpieli, mydłach w płynie itp.).
UWAGA! Z nakrętek po kremach należy usunąć gąbkę!

b) nie zbieramy nakrętek z:
• butelek po olejach i smarach,
• butelek po środkach owadobójczych, chwastobójczych i innych trujących chemikaliach,
• pojemników po farbach i klejach.

REGULAMIN AKCJI ORAZ KONKURSU
„Nakrętkowa Częstochowa”

c) NIE ZBIERAMY BATERII
7.

ZBIERANIE PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK
8.
1. Podstawowe definicje:
AKCJA – oznacza zbiórkę plastikowych nakrętek bez podziału na rok szkolny.
Skierowana jest do wszystkich podmiotów i osób indywidualnych.
Udział w Akcji nie wymaga udziału w Konkursie. Po za Częstochową akcja nosi
nazwę „Nakrętkowe Pomaganie”.
KONKURS – jest określony czasowo i dotyczy tylko wybranych podmiotów.
Udział w Konkursie jest możliwy tylko w przypadku uczestnictwa w Akcji.
Konkurs jest organizowany dla publicznych podmiotów oświatowych z terenu
miasta Częstochowy.
I. AKCJA:
2.

Akcja trwa nieprzerwanie od stycznia 2010r. pod hasłem:
„Nakrętkowa Częstochowa”

3.

Organizatorem Akcji zbierania plastikowych nakrętek jest:

9.
10.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „PODAJ DALEJ”
Ul. Złota 47, 42-202 Częstochowa
4.

5.

Charakter zbiórki jest ciągły, tzn. trwa ona cały rok: po zakończeniu każdej edycji
akcji 31 sierpnia, automatycznie rozpoczyna się nowa edycja od 1 września.
I odpowiednio: po zrealizowaniu jednego celu, automatycznie rozpoczyna się
realizacja następnego w kolejności.
Zbiórka adresowana jest zarówno do indywidualnych osób fizycznych jak
i wszelkiego rodzaju firm, organizacji, instytucji, placówek oświatowych,
kulturalnych, itp. na terenie Częstochowy i okolic.

Przedmiotem Akcji i Konkursu są plastikowe nakrętki:

11.

12.
13.

Cel główny Akcji i Konkursu:
Propagowanie działań i zachowań proekologicznych
zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.
Cele szczegółowe Akcji i Konkursu:
• kształtowanie właściwych pro-ekologicznych odruchów i postaw u dzieci i młodzieży,
a także u osób dorosłych zaangażowanych w akcję;
• wpływanie na świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
• edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych mających kontakt z placówkami
oświatowymi i świetlicami, w zakresie recyklingu;
• zachęcanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego,
• rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości recyklingu odpadów oraz
wykorzystania surowców wtórnych.
• uzupełnienie nabytej w szkole wiedzy teoretycznej poprzez jej praktyczne zastosowanie;
• wzbudzenie świadomości że i ja dbam o środowisko i mam na nie wpływ;
• wzbudzanie prospołecznych postaw;
• finansowanie leczenia, rehabilitacji, bądź specjalistycznego sprzętu osobom
niepełnosprawnym, dzięki funduszom pozyskanym z dobrowolnych wpłat.
W przypadku indywidualnych zbieraczy czyli osób fizycznych udział w Akcji nie
wymaga żadnego pozwolenia, ani podpisywania umowy.
W przypadku firm, organizacji, instytucji, placówek oświatowych, kulturalnych, itp.
udział w Akcji jest równoznaczny z wypełnieniem pisemnej Deklaracji uczestnika
akcji przez dyrektora właściwej placówki oraz wyznaczenia koordynatora
odpowiedzialnego za kontakt ze Stowarzyszeniem.
Zbiórka jest akcją charytatywną, dlatego Stowarzyszenie NIE przekazuje żadnego
wynagrodzenia dla koordynatorów, a zebrane nakrętki odbiera bezpłatnie, tzn.
uczestnik nie otrzymuje pieniędzy za surowiec, ani nie płaci za jego odebranie.
Uczestnik Akcji w swoim zakresie organizuje miejsce, gdzie będą wrzucane nakrętki
w placówce. Stowarzyszenie zapewnia worki na nakrętki.
Uczestnik Akcji ma obowiązek zebrane nakrętki samodzielnie zważyć bądź policzyć,
a następnie spakować w worki polipropylenowe dostarczone przez Organizatora.

14. Po uzbieraniu nakrętek w ilości 10 worków 60-litrowych (lub ok. 5-6 worków 120litrowych), Stowarzyszenie odbiera nakrętki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
przez telefon: 517-504-501.
15. Za odbiór zebranych nakrętek na terenie Częstochowy odpowiada sam organizator
Akcji, chyba, że uczestnik akcji ma możliwość dostarczenia organizatorowi zebranych
nakrętek własnym transportem.
16. Każdy uczestnik Akcji/Konkursu otrzymuje od organizatora:
• pisemną informację o celu prowadzonej zbiórki oraz niezbędne informacje
o podopiecznym,
• dwa rodzaje plakatów: edukacyjny i informacyjny,
• pisemne podziękowanie za uczestnictwo w zbiórce oraz dyplom dla
koordynatora.
II. KONKURS
17. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest uczestnictwo w Akcji oraz stosowanie jej
regulaminu (patrz: punkt 10).
18. Konkurs trwa od 1 września do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.
19. W Konkursie danej edycji rozpatrywane są te ilości nakrętek, które spłynęły do
Organizatora w okresie między 1 września a 31 sierpnia.
20. Organizatorem Konkursu zbierania plastikowych nakrętek jest:
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „PODAJ DALEJ”
oraz
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY, który jest fundatorem nagród głównych.
21. Konkurs organizowany jest tylko w przypadku otrzymania dofinansowania z
Gminy Miasta Częstochowa. W przypadku nie otrzymania dofinansowania przez
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „PODAJ DALEJ”, Konkurs zawiesza się,
lecz Akcja trwa niezależnie od dofinansowania.
22. Konkurs jest skierowany do placówek publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych,
ponadgimnazjalnych, policealnych oraz wyższych, a także do świetlic
środowiskowych, Z TERENU MIASTA CZĘSTOCHOWY. Pozostałe podmioty i
osoby indywidualne nie mogą brać udziału w konkursie, jednak nie wyklucza to
udziału w Akcji.
23. Każdy uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o terminie rozstrzygnięcia
konkursu e-mailowo bądź pisemnie. Miesiącem kończącym Konkurs jest sierpień.
24. Podczas rozstrzygnięcia konkursu (Finału) zostanie wręczona nagroda dla zwycięskich
placówek.
25. Wyłonienie zwycięskiej placówki będzie odbywać się w następujący sposób: ilość
przekazanych nakrętek W PRZELICZENIU NA 1 UCZNIA DANEJ SZKOŁY.
Zwycięzcą konkursu NIE zostanie szkoła/świetlica, która przekaże najwięcej nakrętek,
lecz placówka, w której wypadnie największa ilość przyniesiona przez 1 ucznia.

26. Organizatorzy przewidują nagrodę dla zwycięskiej placówki ufundowaną przez Urząd
Miasta Częstochowy. Będzie ona własnością szkoły/świetlicy.
27. Nagrody przyznawane są w trzech lub czterech kategoriach:
• przedszkola – 1 nagroda
• szkoły podstawowe – 1 nagroda
• szkoły ponadpodstawowe – 1 nagroda
• fakultatywnie: świetlice środowiskowe, szkoły wyższe publiczne, itp.
28. W przypadku, gdy placówka od trzech lat z rzędu otrzyma nagrodę, to w trzecim
wygranym roku otrzymuje oprócz nagrody statuetkę „NAKRĘTKOWEGO
MISTRZA”. Dla zwiększenia szans pozostałych placówek, po otrzymaniu statuetki
placówka przez trzy lata nie będzie mogła otrzymać nagrody za 1 miejsce. Jeśli jednak
aktywność placówki nadal będzie wskazywała na jej wygraną, otrzyma wyróżnienie za
dany rok. Nagroda wówczas przypadnie kolejnej placówce z największym
wskaźnikiem zbierania nakrętek. Po trzech latach placówka będzie mogła uczestniczyć
w konkursie na ogólnych zasadach.
29. Jeśli uczestnik Akcji wyrazi zgodę zostanie umieszczony na stronie internetowej
organizatora
www.stowarzyszeniepodajdalej.pl
Dotyczy to również indywidualnych osób fizycznych (jeśli mają takie życzenie).
30. Do Konkursu mają zastosowanie wszystkie postanowienia regulaminu Akcji.
31. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu,
a także zawieszenia lub odwołania Akcji/Konkursu.
32. Ustala się odrębny telefon do ustalania terminu odbioru nakrętek: 517-504-501.
Telefon jest czynny w godzinach pracy szkół. Odbiór nakrętek również jest
możliwy w godzinach pracy szkół.
33. Wszelkie zapytania można kierować na adres e-mailowy:
stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com
34. Organizator Akcji/Konkursu oraz ich uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania
niniejszego regulaminu.

