
REGULAMIN KONKURSU 

 

Konkurs Ekologiczny „Dolej Olej- Zużyty Olej zbieramy i Środowisku Pomagamy!” 

 

§ 1 

ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Green Planet 2050 

 

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki 

Organizatora, prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

 

2. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują w całości treść Regulaminu Konkursu                     
i zobowiązują się do jego przestrzegania, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki 

udziału w Konkursie. 

 

 

§ 3 

CELE KONKURSU 

 

1. Odbiór zużytego oleju roślinnego pochodzącego ze smażenia, pieczenia, frytowania. 

 

2. Uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizacja do działania w tym 
kierunku. 

 

3. Promowanie i rozwijanie nawyku segregacji oleju oraz możliwości jego powtórnego wykorzystania.                                                                                    

4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i motywacja. 

 

 

§ 4 

UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                

w województwie świętokrzyskim. 



 

2. Uczestnikami konkursu są wszystkie klasy ze szkół biorących udział w konkursie. 

 
 

§ 5 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej 

www.greenplanet2050.pl lub pozyskanego drogą mailową bezpośrednio od Organizatora Konkursu  
do 31.12.2022 r. 

2. Konkurs ma charakter bezpłatny, dobrowolny i jednoetapowy.       

3. Wyznaczenie wewnętrznego Koordynatora konkursu spośród nauczycieli.          

4. Wypełnienie i nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu, oraz wyrażeniem zgody Uczestnika na udostępnienie swoich danych teleadresowych.           

5. Szkoła zobowiązuje się do pozyskania od Laureatów Konkursu zgody na udostępnienie wizerunku 

na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez Organizatora.   

6.Uczestnik konkursu zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o niepodleganiu wpisowi do 

Rejestru BDO (załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu) oraz Oświadczenia Dotyczącego Przekazania 
Odpadu (załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu). 

7. W związku z realizacją niniejszego Konkursu strony, będące administratorami danych osobowych, 

powierzają sobie wzajemnie, zgodnie z regulacjami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                   
(Dz. Urz. EUL. 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych 

z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) przetwarzanie danych osobowych, wskazanych                   

w niniejszym Konkursie w związku z jego realizacją.  
 

 

§ 6 

PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator skontaktuje się ze Szkołą w celu potwierdzenia uczestnictwa. 

 
 

2.Koordynator Konkursu zobowiązany jest do poinformowania wszystkich klas o uczestnictwie                     

w Konkursie oraz jego zasadach.  

 
3. Uczniowie przystępujący do Konkursu mają za zadanie zbieranie w domach zużytego oleju 

roślinnego, który: 

 
a)powinien być zlewany po uprzednim wystudzeniu do czystych, plastikowych, szczelnie zamykanych 

butelek; 

 
b)nie powinien zawierać wody ani znaczącej ilości resztek żywieniowych (aby uniknąć ich 

wystąpienia zaleca się zlewanie zużytego oleju roślinnego przez sito). 

 

http://www.greenplanet2050.pl/


4.Organizator informuje Uczestników Konkursu o terminie odbioru zebranego przez uczniów 

zużytego oleju roślinnego, następnie Koordynator wewnętrzny informuje uczniów o możliwości 
przyniesienia zużytego oleju roślinnego w wyznaczonym terminie. 

 

5.W dniu odbioru zużytego oleju roślinnego uczniowie przynoszą do szkoły olej w odpowiednich 
pojemnikach opisanych powyżej.  

 

6.Podczas odbioru zużytego oleju roślinnego Organizator zobowiązuje się do prowadzenia dokładnego 

rejestru ilości odebranego oleju z podziałem na klasy według załącznika nr 1 niniejszego Regulaminu. 
 

7. Zbiórka trwa do dnia 17.05.2023. 

 
8. Rozstrzygnięcie konkursu przypada na 01.06.2023r. 

 

9. Informacje na temat wręczenia nagród zostaną przekazane Laureatom oddzielnym komunikatem. 
 

§ 7 

KRYTERIA OCENY 

1.Komisja Konkursowa wyłoni 3 Laureatów (3 klasy spośród uczestniczących szkół) na podstawie 

ilości zgromadzonego zużytego oleju roślinnego. 

 

 

§ 8 

NAGRODY 
 

1. W ramach Konkursu przyznawane są nagrody w postaci wyjazdu do jednego z trzech Centrów 

Nauki w zależności od zdobytego miejsca: 

a) Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – 1 miejsce;                                                                                 

b) Centrum Nauki WOMAI w Krakowie – 2 miejsce;                                                                                   

c) Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu– 3 miejsce.  

2.Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów biletów wstępu dla uczniów zwycięskich klas, 

opiekunów oraz kosztów transportu. 

3.Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę. 

4. Dodatkową nagrodą dla 3 klas, które zbiorą największą ilość oleju są zestawy butelek filtrujących 

Dafi: 

a)1 miejsce- butelka filtrująca Solid 0,5l (mix kolorów), torba bawełniana, kupon rabatowy na 30% do 

sklepu internetowego Dafi; 

b)2 i 3 miejsce-  butelka filtrująca Soft 0,5l (mix kolorów), kupon rabatowy na 15% do sklepu 

internetowego Dafi. 

5.Dla 10 szkół, które zbiorą największą ilość oleju przewidziana jest lekcja ekologii zrealizowana                     
w roku szkolnym 2023/2024. Koordynator wewnętrzny decyduje tym która z form lekcji zostanie 

zorganizowana: 



a) 3 lekcje dla 3 wytypowanych przez Koordynatora klas ze Szkoły.                                                                    

b) Jedna lekcja dla całej Szkoły. 

6.Każda klasa biorąca udział w konkursie otrzyma Dyplom. 

7.Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzyma ekologiczny upominek. 

8.Organizator jest wyłącznie fundatorem nagród, nie ponosi odpowiedzialności za organizację 

wycieczki.  

 

§ 9 

USTANIE UDZIAŁU UCZESTNIKA W KONKURSIE 

1.Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie. W tym celu zobowiązany jest 

przesłać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres mailowy: konkurs@gp2050.pl 

odpowiednie oświadczenie o rezygnacji.  

2.Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Konkursie w przypadku rażącego naruszenia przez 

Uczestnika Regulaminu. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Pytania w sprawie konkursu można zadawać mailowo na adres: konkurs@gp2050.pl.  

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 

 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu 

oraz przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

 

mailto:konkurs@gp2050.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

Rejestr ilości zebranego oleju do konkursu ekologicznego ”Dolej Olej” dla szkoły 

podstawowej………………………………………………………….. 

 

L.p. klasa Ilość [kg] data Podpis koordynatora 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 
 

…………………………, dnia …………… 20……. r. 



………………………………………….. 

miejscowość, data   
……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 

Nazwa, adres i NIP lub pieczęć firmowa 

 

 
OŚWIADCZENIE 

o niepodleganiu wpisowi do Rejestru BDO 

 
Niniejszym, oświadczam, że nie podlegam wpisowi do Rejestru podmiotów wprowadzających 

produkty, wprowadzających produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego 

lub hurtowego,  
w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, 

gospodarujących odpadami, stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach 

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

 
Z uwagi na to, że: 

 

 jestem podmiotem prowadzącym działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie 
gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych 

artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, 

przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych  
w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, 

urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów); 

 

Moje dane: 

1) NIP: ……………………………………………… 

2) REGON: ………………………………………… 

3) KRS: ……………………………………………… 

4) Adres e-mail: …………………………………… 

5) Nr telefonu: ……………………………………… 

6) Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………… 

 

Niniejsze oświadczenie składam po zapoznaniu się z treścią przepisów ustawy o odpadach 
regulujących obowiązki związane z wpisem do BDO oraz z zachowaniem należytej staranności. 

 

 
 

 

 

 
………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Pieczęć i podpis 
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEKAZANIA ODPADU 

Nr    ……………..        z dnia ……/……/………………. 
 

PRZEKAZUJĄCY ODPADY 

 

………………………………………. 
NAZWA SZKOŁY 

………………………………………. 
ADRES 

 

Przekazujący oświadcza, że nie ma obowiązku prowadzenia 
ewidencji ponieważ nie dotyczy ona podmiotów, o których 

mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (art. 66 ust. 4 pkt. 3 cyt. ustawy) 

 

 
 

 

 

 
 

…………………………………….. 

PIECZĄTKA FIRMOWA  
 

 

 
………………………………………… 

PODPIS PRZEKAZUJĄCEGO 

PRZEJMUJĄCY ODPADY 

 

………………………………………. 
NAZWA  

………………………………………. 
ADRES 

………………………………………. 

NIP 
 

 

Przejmujący odpady oświadcza, że posiada uprawnienia do 
przejęcia odpadów, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. 

zm.) 
 

KOD I NAZWA ODPADÓW 

 
20 01 25 

NR REJESTRACYJNY POJAZDU 

 

 

MASA PRZEJĘTYCH ODPADÓW 

 

 

DATA PRZEJĘCIA I PODPIS 

OSOBY PRZEJMUJĄCEJ 

 

 

Niniejsze Oświadczenie oznacza, że: 

1. Zlecenie zostało zawarte zgodnie z art. 66 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach. 

2. Zlecenie stanowi dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane 

zlecającego transport odpadów zgodnie z §  8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 

2016 poz. 1742). 

3. Przejmujący odpady jest posiadaczem odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach. 
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