
REGULAMIN KONKURSU „BITWA NA NAKRĘTKI” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Konkurs „Bitwa na nakrętki”, zwany dalej konkursem, jest konkursem i zarazem akcją 

mającą na celu zrekrutowanie ok. 50 uczestników do projektu pn. Cykl wydarzeń 

„Razem przez pokolenia” w Gminie Łącko, realizowanym przez Gminę Łącko, 

zwanego dalej projektem. 

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Łącko reprezentowana przez Wójta Gminy Łącko. 

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem potwierdzającym zasady konkursu 

„Bitwa na nakrętki”. 

4. Konkurs trwa od 25 maja 2022 r. do 14 czerwca 2022 r. Przeprowadzenie finału 

konkursu przewidziano na 15 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Łącko. 

 

CELE KONKURSU 

§ 2 

1. Celem Konkursu jest zrekrutowanie ok. 50 uczniów - uczestników projektu, którzy 

wezmą udział w cyklu wydarzeń, przewidującym warsztaty z kuchni regionalnej, 

wycieczkę do teatru oraz udział w pikniku ekologiczno-regionalno-integracyjnym razem z 

pozostałymi uczestnikami projektu - seniorami z Klubu „Senior+” w Łącku w celu 

integracji międzypokoleniowej. 

2. Konkurs ma również na celu promowanie ekologicznego stylu życia wśród dzieci 

i młodzieży oraz kształtowanie postaw proekologicznych. 

 

ADRESACI 

  § 3 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów, którzy uczęszczają w roku szkolnym 2021/2022 

do klas IV, V i VI szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko. 

2. W konkursie zwycięży szkoła, z której trzy klasy (IV, V, VI) łącznie w okresie od 25 

maja do 14 czerwca zbiorą największą ilość plastikowych nakrętek w przeliczeniu na 

kilogramy.   

3. W Konkursie nagrodzone zostaną trzy szkoły, których uczniowie z powyższych klas w 

okresie od 25 maja do 14 czerwca zbiorą największą ilość plastikowych nakrętek w 

przeliczeniu na kilogramy. 

4. W przypadku wygrania szkoły, w której klasy IV, V, VI liczą łącznie znacznie mniej 

niż 50 uczniów, Organizator dopuszcza dokooptowanie uczniów z kolejnych klas danej 

szkoły. 

 

HARMONOGRAM KONKURSU 

§ 4 

1. Konkurs zorganizowany jest od 25 maja do 14 czerwca 2022 roku. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 czerwca 2022 roku w Urzędzie Gminy Łącko 

ok. godz. 9.00. 



3. Do 15 czerwca 2022 roku wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach 

konkursu. 

 

 

WARUNKI ZBIERANIA ODPADÓW PLASTIKOWYCH 

§ 5 

1. W naszej akcji można zbierać: 

- zakrętki po napojach, wodach, płynach, szamponach, kawie, herbacie itd. 

- zatyczki, korki, przykrywki, dekle 

- łyżeczki, miarki np. na mleko, od syropów itp. 

- opakowania po jajkach niespodziankach 

- tubki i opakowania po kremach, szamponach, artykułach spożywczych etc. 

Z oznaczeniami (najczęściej w trójkącie): PP, PE, LDPE, HDPE. 

2. Transport i dostarczenie nakrętek uczestnicy organizują we własnym zakresie 

w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora, tj. Urząd Gminy Łącko, do 

15 czerwca 2022 r. do godz. 9.00. 

3. Zebrane nakrętki powinny być dostarczone jednorazowo w opakowaniach zbiorczych 

opisanych nazwą szkoły. 

 

NAGRODY 

§ 6 

1. Nagrodzone zostaną trzy szkoły, które zbiorą największą ilość odpadów plastikowych. 

2. Nagrodami w konkursie dla szkół będą oczyszczacze powietrza. 

3. Nagrodą dla klas, które osiągną najlepszy wynik w postaci największej ilości zebranych 

nakrętek będzie możliwość wzięcia udziału w projekcie pn. Cykl wydarzeń „Razem 

przez pokolenia” w Gminie Łącko w ramach programu „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach naborów przeprowadzonych przez 

Lokalną Grupę Działania Brama Beskidu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7 

1. Zebrane nakrętki zostaną przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łącku. 

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. 

4. Osobą do kontaktu jest Pani Ewelina Bulanda, tel.18 414 07 11. 

 

 

 

Zachęcamy szkoły i uczniów do wzięcia udziału w konkursie. 

 

 


