
Regulamin konkursu "Bateria zebrana – przyroda uratowana" 

  

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1. Organizatorem konkursu „Bateria zebrana – przyroda uratowana” jest Wydział 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie 

ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 10, 63-700 Krotoszyn, Związek Międzygminny 

Eko Siódemka, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn oraz Regionalne Centrum Edukacji 

Ekologicznej, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn, zwani dalej „organizatorem”. 

Współorganizatorami konkursu są gminy wchodzące w skład powiatu 

krotoszyńskiego, po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, zwane dalej 

współorganizatorami. 

1.2. Dopuszcza się dołączenie innych firm, stowarzyszeń, organizacji itp., do grona 

współorganizatorów konkursu. 

1.3. Potwierdzeniem zgody na udział w konkursie na prawach współorganizatora, jest 

zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez właściwe samorządy. 

1.4. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Krotoszynie www.starostwo.krotoszyn.pl. Wszelkie 

pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres 

grzegorz.zietkiewicz@starostwo.krotoszyn.pl w tytule wpisując „Konkurs”.  

1.5. Termin trwania konkursu zostanie ustalony corocznie i podany do wiadomości 

uczestników co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem konkursu. Przewidywane 

terminy konkursu to wrzesień – grudzień każdego roku. 

1.6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do trzech tygodni po zakończeniu 

konkursu, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. 

  

 

2. Cel konkursu 

 

2.1. Celem konkursu jest promocja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży powiatu 

krotoszyńskiego. Baterie i akumulatory to bardzo popularne przenośne źródła energii 

stosowane w wielu urządzeniach. Znajdziemy je w zegarkach, kalkulatorach, 

zabawkach, narzędziach i wielu innych przedmiotach codziennego użytku. Skala i 

popularność zastosowania baterii jest więc ogromna. Jednak większość z nich ma 

krótki żywot, a my często nie zdajemy sobie sprawy z zagrożeń, jakie płyną z 

niewłaściwego postępowania ze zużytymi bateriami. Musimy pamiętać, że te 

niezwykle  użyteczne małe „elektrownie” mogą stać się realnym zagrożeniem dla 

naszego życia i zdrowia oraz dla środowiska naturalnego. 

  

 

3. Warunki i zasady uczestnictwa 

 
3.1. Konkurs kierowany jest do placówek oświatowych gmin powiatu krotoszyńskiego, 

których organem prowadzącym jest Burmistrz / Wójt oraz Starosta oraz szkół z terenu 
działalności Związku Gminnego Eko Siódemka. Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest podpisanie przez kierownika placówki oświatowej, umowy na zbiórkę baterii 
pomiędzy placówką a firmą uprawnioną do nieprofesjonalnej zbiórki baterii. Firmę 
każdorazowo wskaże organizator konkursu. 

http://www.starostwo.krotoszyn.pl/


3.2. Przedmiotem umowy jest współdziałanie stron w ramach konkursu ekologicznego pn. 

„Bateria zebrana - przyroda uratowana" w zakresie odbioru odpadów w postaci 

zużytych baterii przenośnych, przez które rozumie się baterie przenośne, akumulatory 

przenośne zdefiniowane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 

akumulatorach (Dz.U.2020.1850), jako baterie i akumulatory, w tym ogniwa guzikowe 

lub zestawy, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie 

stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii 

samochodowej i akumulatora samochodowego. 

3.3. Koordynatorem konkursu w każdej gminie jest właściwy Urząd Gminy / Urząd 

Miejski. Uczestników konkursu zgłasza każdorazowo właściwy urząd gminy. 

Przedstawia on uczestnikom konkursu, do podpisania umowy na zbiórkę baterii oraz 

zapewnia odbiór zebranych baterii z placówki oświatowej do własnego punktu zbiórki 

odpadów (PSZOK). Wzór umowy na zbieranie baterii, jest załącznikiem do niniejszego 

regulaminu. 

3.4. Organizator zapewnia dostarczenie środków do czasowego przechowywania baterii, tj 

BigBagów. Wspólnie ze współorganizatorami, organizator zapewni w miarę 

możliwości pojemniki do zbiórki baterii w placówkach oświatowych. 

3.5. Współorganizatorzy zbiórki, zapewniają prawidłowość przechowywania zebranych 

baterii, zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach -  Nieprofesjonalna Zbiórka Odpadów. 

3.6. Odbiór baterii z gminnych punktów zapewnia organizator. 

3.7. Po zakończeniu zbiórki, Urzędy Gmin przekażą organizatorowi konkursu szczegółowe 

wyniki zbiórki baterii w swoich gminach, według wymienionych w pkt. 4.1. kryteriów. 

3.8. Obowiązek przeliczenia baterii spoczywa na placówkach oświatowych. Wynik zbiórki 

baterii w placówkach oświatowych należy potwierdzić podpisanym protokołem (w 

dowolnej wersji). 

 

 

4. Nagrody 

 

4.1. Organizator, w ramach dostępnych środków finansowych, uzgodnionych z końcowym 

odbiorcą zużytych baterii przyzna nagrody w kategoriach: 

➢ Najlepsza placówka przedszkolna z terenu powiatu krotoszyńskiego oraz z terenu 

działalności Związku Międzygminnego Eko Siódemka, 

➢ Najlepsza placówka szkolna z terenu powiatu krotoszyńskiego oraz z terenu 

działalności Związku Międzygminnego Eko Siódemka, 

➢ Najlepszy zbieracz w kategorii placówka przedszkolna z terenu powiatu 

krotoszyńskiego oraz  z terenu działalności Związku Międzygminnego Eko 

Siódemka, 

➢ Najlepszy zbieracz w kategorii placówka szkolna z terenu powiatu krotoszyńskiego 

oraz z terenu działalności Związku Międzygminnego Eko Siódemka. 

➢ Najlepsza klasa w kategorii placówka szkolna z terenu powiatu krotoszyńskiego 

oraz  z terenu działalności Związku Międzygminnego Eko Siódemka. 

4.2. Kryterium stanowiącym o wyniku jest największa liczba zebranych baterii, ogółem w 

placówce oraz jednostkowo dla najlepszego zbieracza w placówce (jedno nazwisko). 

Zbieranie odbywa się jednoosobowo. Niedopuszczalne jest zbieranie kolektywne np. 

rodzeństwo, koledzy itp. 

4.3. Placówki i osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach konkursu poprzez 

właściwe Urzędy Gmin /Urzędy Miast.  

4.4. Sposób odbioru nagród oraz ich wybór każdorazowo zostanie przekazany laureatom w 

formie pisemnej. 



4.5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego 

rodzaju.  

4.6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 

pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.  

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym 

poinformuje wyżej wskazane osoby. 

4.8. Organizator dopuszcza możliwość ufundowania nagród przez samorządy gmin dla 

uczestników konkursu z terenu właściwej gminy. 

  

5. Postanowienia końcowe 

 

5.1. Placówki i osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach marketingowych 

związanych z konkursem. Administratorem danych osobowych jest Starosta 

Krotoszyński. Dalsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych 

znajdują się na stronie www, pod adresem: iod.powiat-krotoszyn.pl oraz na tablicach 

ogłoszeń urzędu. Przesłane dane osobowe: 

➢ nie będą sprzedawane jakimkolwiek innym podmiotom 

➢ nie będą wykorzystywane w celach innych niż przewidziane przepisami prawa 

➢ będą bezpiecznie przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

5.2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa 

podania danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania nagrody. 

5.3. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich zmiany 

(w tym aktualizacji) oraz usunięcia z bazy danych. 

5.4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO.  
 


