
                                                                                                                                        

Rawa Mazowiecka, 04 września 2017 r.

Fundacja "Obudźmy Nadzieję"

ul. Solidarności 2A

96-200 Rawa Mazowiecka

"Szkoła z Sercem - ekologiczne pomaganie"
III Edycja Konkursu

Fundacja „Obudźmy Nadzieję” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej we współpracy

z  ZGO  AQUARIUM  Sp.  z  o.o.  informuje,  iż  rozpoczyna  się  III  edycja  konkursu

pn. „SZKOŁA Z SERCEM-ekologiczne pomaganie”. 

Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli  wszystkich szkół z terenu

powiatu  rawskiego.  Przedmiotem  konkursu  jest  zbiórka  plastikowych  nakrętek,

zużytych  baterii,  plastikowych  butelek  oraz  puszek  po  napojach  zgodnie

z Regulaminem konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

Placówki  oświatowe  zainteresowane  udziałem  w  konkursie  proszone  są

o  złożenie  pisemnej  deklaracji  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  niniejszego  pisma,

w  terminie  do  30  września  2017r.  w  siedzibie  Fundacji  "Obudźmy Nadzieję"

w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidarności 2A.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

/-/ Małgorzata Walendziak



                                                   
  

1.  Konkurs pn. „Szkoła z sercem” trwać będzie od 1 pażdziernika 2017r. do 1 maja 2018 r. i przeprowadzony zostanie na
terenie powiatu rawskiego. /TERMIN OSTATNIEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WTÓRNYCH to - 30.04.2018r./

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Obudźmy Nadzieję” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidarności 2A we
współpracy z ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie  Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 20. 

3.  Do  konkursu  mogą  przystąpić  uczniowie  i  nauczyciele  szkół  podstawowych,  szkół  gimnazjalnych  oraz  szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu rawskiego. 

4.  Przedmiotem konkursu jest zbiórka:
      1)    plastikowych nakrętek: - po napojach, wodzie mineralnej, sokach, po chemii gospodarczej, po kosmetykach;

2) zużytych baterii;
3) plastikowych butelek (zgniecione);
4) puszek po napojach (zgniecione).

5.  Celem głównym konkursu jest pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez finansowanie zajęć oraz turnusów 
rehabilitacyjnych, bądź pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu np. wózek inwalidzki, środki ortopedyczne itp. 

6.  Cele szczegółowe konkursu:
 kształtowanie właściwych pro-ekologicznych postaw dzieci i młodzieży,
 wpływanie na świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży,
 zachęcanie do działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego,
 rozpowszechnianie wiedzy na temat recyklingu odpadów oraz wykorzystania surowców wtórnych,
 wzbudzanie prospołecznych postaw.

7.  Udział placówki oświatowej w konkursie należy potwierdzić wypełnieniem pisemnej deklaracji uczestnika konkursu przez 
Dyrektora właściwej placówki oświatowej, wyznaczeniem koordynatora odpowiedzialnego za kontakt z Organizatorem oraz
dostarczeniem deklaracji do siedziby Fundacji "Obudźmy Nadzieję" do dnia 30.09.2017r.

8.  Zbiórka jest akcją charytatywną, dlatego też Organizator nie przekazuje żadnego wynagrodzenia dla koordynatorów, a 
zebrane odpady Organizator konkursu odbiera bezpłatnie.

9.  Placówka oświatowa będąca uczestnikiem konkursu w swoim zakresie organizuje miejsce zbierania odpadów. Organizator 
zapewnia niezbędną ilość worków na odpady.

10. Zebrane odpady muszą być posegregowane, policzone i zapakowane w worki dostarczone przez Organizatora.

11. Terminy i sposób odbioru odpadów wtórnych z placówek oświatowych do ZGO Aquarium będzie ustalony indywidualnie z 
każdą placówką, która przystąpi do konkursu. Odbiór odpadów zapewni jednostka samorządowa (miasto/gmina). Zał.nr 3.

      
12. W odbiorze odpadów uczestniczyć będzie wyznaczony koordynator przez Dyrektora placówki oświatowej oraz 

przedstawiciel ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Odbiór odpadów potwierdzony zostanie w formie pisemnej.

13. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma od Organizatora:
 pisemną informację o celu prowadzonej zbiórki oraz niezbędne informacje o podopiecznych, na rzecz których 

przeprowadzono zbiórkę,
 plakat konkursu,
 pisemne podziękowania za uczestnictwo w zbiórce oraz dyplom dla koordynatora.

14. Placówce oświatowej, która zostanie wyłoniona jako laureat konkursu wręczona zostanie statuetka „Szkoły z sercem” oraz  
nagroda rzeczowa.

15. Uczeń każdej placówki oświatowej, który w trakcie trwania konkursu zbierze największą ilość odpadów otrzyma  nagrodę.  
Dla pozostałych uczniów Organizator przewidział wręczenie podziękowań i dyplomy. 

16.  Głównym sponsorem nagród w konkursie jest  ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.

17. Jeśli uczestnik konkursu wyrazi zgodę, jego wizerunek umieszczony zostanie na stronie internetowej 
www.obudzmynadzieje.eu oraz portalu społecznościowym Facebook.

18. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają: Małgorzata Walendziak – Prezes Zarządu Fundacji „Obudźmy 
Nadzieję” tel. 506 188 595 lub Inga Nowakowska tel. 46 814 64 34

19. Organizator Konkursu oraz jego uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

„Szkoła z sercem
- ekologiczne pomaganie”

REGULAMIN  KONKURSU

                 Zał. Nr 1 

http://www.obudzmynadzieje.eu/


                                                                                                                           

..............................................  ................................................................
       pieczęć nagłówkowa miejscowość, data

DEKLARACJA UDZIAŁU W KONKURSIE

Wyrażam zgodę na uczestnictwo

…………………………………………….…………………………..……………..………
(nazwa Szkoły)

w Konkursie „Szkoła z Sercem-ekologiczne pomaganie”

organizowanym przez

Fundację „Obudźmy Nadzieję” w Rawie Mazowieckiej
we współpracy z ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

Ponadto informuję, że obowiązki Koordynatora Szkolnego w trakcie trwania konkursu 

pełnić będzie Pan/Pani

          …………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko*)

          …………………………………………………………………………………………………
 (nr telefonu, adres e-mail*)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Fundację "Obudźmy Nadzieję" z siedzibą w Rawie Maz. przy ul.Solidarności 2A 
celem udziału w Konkursie "Szkoła z Sercem-ekologiczne pomaganie".
 

Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  Regulaminu  konkursu,  w  tym  ochrony  niejawnych  materiałów
konkursowych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

                                                  Podpis Koordynatora      ............................................................................

Liczba uczniów
w placówce

Imię i Nazwisko
Dyrektora

Podpis

* dane wykorzystane zostaną zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

             Zał. Nr 2 



Załącznik Nr 3

WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH

do zgłaszania odbioru odpadów wtórnych*

Nazwa jednostki samorządowej
Dane kontaktowe, 

numer telefonu

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pani Anna Idzikowska
tel. 507-075-216

Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska
Pani Ewa Kaczmarek
tel. 46 815-85-66

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Pani Małgorzata Dudek
tel. 46 814-42-41

Urząd Gminy Cielądz
Pani Małgorzata Czapnik
tel. 46 815-24-29

Urząd Gminy Sadkowice
Pani Wanda Więckowska
tel. 46 815-61-67

Starostwo Powiatowe Rawa Maz.
Pan Sławomir Stefaniak
tel. 606-723-660

* Placówka oświatowa kontaktuje się z właściwym dla siebie Urzędem 

Miasta/Gminy/Starostwem Powiatowym np. szkoły z terenu gminy Rawa Maz. kontaktują się z 

Gminą Rawa Maz. celem ustalenia terminów  odbioru odpadów wtórnych.
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