
 

REGULAMIN KONKURSU „PRZYJAZNA CZĘSTOCHOWA- WIELKA ZBIÓRKA 
ELEKTROODPADÓW” 

pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 
 
CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH W CZĘSTOCHOWIE 
UL. NOWOWIEJSKIEGO 10/12 
42-217 CZĘSTOCHOWA 
 
WSPÓŁORGANIZATOR: 

 
- Fundacja Bramy Jury 
- PreZero 
- MB Recycling 
- Fundacja Odzyskaj Środowisko 
 
UCZESTNICY 

▪ Konkurs adresowany jest do szkół i przedszkoli oraz dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów 
szkół podstawowych pod kierunkiem opiekunów – nauczycieli – wychowawców z  terenu miasta 
Częstochowy. 
 

CELE KONKURSU 
▪ Podniesienie poziomu świadomości wśród dzieci i młodzieży związanego z zagrożeniami, jakie 

niesie za sobą nieprawidłowa gospodarka odpadami niebezpiecznymi. 

▪ Rozwijanie naturalnej fascynacji dzieci i młodzieży światem przyrodniczym oraz umiejętności 

obserwacji zagrożeń środowiska przyrodniczego, jakie stanowią odpady i uświadomienie 
konieczności im przeciwdziałania. 

▪ Uświadomienie konieczności selektywnej zbiórki baterii i przekazywania ich do recyklingu,  
w celu ograniczenia ilości zużytych baterii trafiających na składowisko odpadów, na którym 
uwalniane z nich metale ciężkie oraz kwasy powodują przeniknięcie do ziemi i skażenie wód 

gruntowych. 
▪ Podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży nt. zbiórki sprzętu elektronicznego celem 

ochrony środowiska. 
 
WARUNKI 
 
▪ Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie organizatorowi konkursu od 02.11.2021r. do 

19.11.2021r. drogą elektroniczną na adres: cuk@cuk.czestochowa.pl. Zgłoszenie 

powinno zawierać pełną nazwę placówki z danymi teleadresowymi, nazwisko i imię osoby 

reprezentującej placówkę, NIP (dane do umowy w zakresie zbierania baterii i zużytego sprzętu 
AGD i RTV) oraz dane koordynatora konkursu (imię, nazwisko, telefon). 

▪ Placówka oświatowa uczestnicząca w konkursie wywiesza w widocznym miejscu materiały 
informacyjne o konkursie  oraz wystawia  pojemniki na baterie. 

▪ Konkurs oceniany będzie w czterech kategoriach: 
▪  „szkoła” i „przedszkole” (ilość baterii (w sztukach) i sprzętu AGD i RTV wielkiego, 

średniego i małego (w sztukach) w przeliczeniu na punkty). 
▪ „uczeń” i „przedszkolak” (ilość zebranych baterii (w sztukach) i sprzętu AGD i RTV 

wielkiego, średniego i małego (w sztukach) w przeliczeniu na punkty). 
▪ Uczniowie i wychowankowie przedszkola biorą udział w konkursie indywidualnie. 
▪ Kontrolę ilości zebranych baterii i sprzętu elektronicznego przez poszczególnych uczniów 

prowadzą nauczyciele i wychowawcy szkół i przedszkoli wyznaczeni przez dyrektorów placówek 

wychowawczych. 
▪ Protokół zdawczo – odbiorczy (Lista uczniów/przedszkolaków, którzy zebrali największą liczbę 

baterii i sprzętu elektronicznego (6 pierwszych miejsc z wyszczególnieniem zebranych baterii  

i sprzętu AGD i RTV (w sztukach) oraz liczbę wszystkich zebranych baterii i sprzętu AGD i RTV 
(w sztukach) przez wszystkich uczniów/przedszkolaków placówki ) należy przekazać drogą 

elektroniczną do siedziby CUK na adres cuk@cuk.czestochowa.pl   w dniu zgłoszenia 

gotowości do przekazania zebranych baterii i sprzętu AGD i RTV. Następnie telefonicznie 
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ustalony zostanie termin odbioru baterii i sprzętu AGD i  RTV z placówki oświatowej 

(przekazanie najpóźniej  do dnia 12.12.2021r.). 
▪ BATERIE I SPRZĘT MA BYĆ PODANY W SZTUKACH!  
▪ Oryginał protokołu należy przekazać pracownikowi Centrum Usług Komunalnych. 
▪ Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zdjęcia uczniów danej placówki przy 

jednym z czerwonych pojemników przeznaczonych na elektroodpady. Lista 32 lokalizacji  
z pojemnikami stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu. Zdjęcie należy przesłać wraz  
z formularzem zgłoszeniowym. 

 
 

HARMONOGRAM KONKURSU 
▪ Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie od 02.11.2021r. do 19.11.2021r. 
▪ Konkurs będzie trwał od 02.11.2021r. do 12.12.2021r. 
▪ Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu 

Miasta Częstochowy. O dacie wydarzenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnym 

komunikacie. 
 
KRYTERIA OCENY 
▪ W kategoriach „szkoła” i „przedszkole” nagrodę otrzymają placówki, które zbiorą łącznie: 

najwięcej zużytych baterii i sprzętu AGD i RTV, w przeliczeniu na punkty (tabela punktowa  
w załączeniu). 

▪ W kategoriach „uczeń” i „przedszkolak” nagrodę otrzyma uczeń szkoły i wychowanek 
przedszkola, który dostarczy do placówki łącznie: najwięcej zużytych baterii i sprzętu AGD  

i RTV,  w przeliczeniu na punkty (tabela punktowa w załączeniu). 

▪ Oceny dokona Komisja powołana przez głównego organizatora CUK. 
 

NAGRODY 
Nagrody rzeczowo - finansowe przyznane zostaną dla 3 pierwszych miejsc po zakończeniu 
konkursu  

 
Nagrody rzeczowo – finansowe  dla szkoły 
1 miejsce – wycieczka dla grupy 30 osób do MB Recycling-  zakładu przetwarzania odpadów 

elektrycznych i elektronicznych, karmnik dla ptaków z recyklingu. 
2 miejsce – organizacja mini zielnika wraz ze zbiornikiem na deszczówkę, karmnik dla ptaków  
z recyklingu. 
3 miejsce – biblioteczka/ regał z recyklingu z książkami o ekologii, karmnik dla ptaków z 
recyklingu. 
 
Nagrody rzeczowo- finansowe dla przedszkola 

1 miejsce – wycieczka dla grupy 30 osób do MB Recycling-  zakładu przetwarzania odpadów 
elektrycznych i elektronicznych, karmnik dla ptaków z recyklingu. 
2 miejsce – organizacja mini zielnika wraz ze zbiornikiem na deszczówkę, karmnik dla ptaków  
z recyklingu. 

3 miejsce - biblioteczka/ regał z recyklingu z książkami o ekologii, karmnik dla ptaków z recyklingu. 
 
Nagrody rzeczowo – finansowe dla ucznia   

1 miejsce – rower Trek Precaliber 20 BL 
2 miejsce- Konsola Nintendo Switch Lite 
3 miejsce – Słuchawki bezprzewodowe Steel Series Arctis 7 
 
 
Nagrody rzeczowo – finansowe dla przedszkolaka 

1 miejsce – rower Trek Precaliber 16 PK 
2 miejsce – Konsola Nintendo Switch Lite 
3 miejsce – Smartwatch Garett Kids 4K 
 
Dodatkowo- dla wszystkich laureatów w dniu rozdania nagród warsztaty edukacyjne. 
 

Do wyżej wymienionych nagród rzeczowo – finansowych w kategorii szkoła/przedszkole i kategorii 

uczeń/przedszkolak zostaną przyznane nagrody finansowe w postaci zryczałtowanego podatku 
dochodowego odprowadzonego od wartości nagrody!!! 
 



NAGRODY BĘDĄ PRZYZNAWANE ZA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ BATERII WRAZ ZE SPRZĘTEM AGD I RTV 

– ŁĄCZNIE. 
ORGANIZATORZY NIE PONOSZĄ KOSZTÓW W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU.  
 
Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu „Przyjazna Częstochowa- wielka zbiórka 
elektroodpadów”, można uzyskać pod numerem telefonu Centrum Usług Komunalnych  
w Częstochowie tel.: 34 322 60 37; Katarzyna Ślęzak, Emilia Kulig. 
 

Przetwarzanie danych osobowych:  

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 i 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu „Przyjazna 

Częstochowa – wielka zbiórka elektroodpadów” jest Centrum Usług Komunalnych  

w Częstochowie (CUK). 

2. Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób: 

a. listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych  

w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 10/12, 42-217 Częstochowa; 

b. telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37; 

c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl;  

d. przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: 

/CUKCZESTOCHOWA/SkrytkaESP 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować  

w następujący sposób: 

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cuk.czestochowa.pl; 

b. listownie na adres siedziby administratora: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, 

ul. Nowowiejskiego 10/12, 42-217 Częstochowa; 

c. telefonicznie pod numerem: 34 322 60 37. 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz  

z wykonywaniem praw przysługujących Pan/Pani na mocy RODO. 

4. Dane osobowe uczestników, takie jak  imię, nazwisko, wiek/klasa, przedszkole/szkoła 

przetwarzane będą w celu organizacji i udziału w Konkursie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  

e RODO. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.  

Ponadto dane osobowe uczestnika Konkursu, takie jak: imię, nazwisko, wizerunek, klasa, 

wiek/klasa, przedszkole/szkoła, osiągnięcie zostaną upublicznione na podstawie udzielonej 

zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO -  w celu budowania pozytywnego wizerunku oraz promocji 

organizatora konkursu. Wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku i innych danych 

osobowych jest dobrowolne. Brak zgody w tym zakresie jest równoznaczny z niepublikowaniem 

tego typu informacji w przestrzeni publicznej, ale nie ma wpływu na możliwość udziału  

w Konkursie. 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym będą 

przetwarzane do czasu zakończenia procedury konkursowej. Dane następnie będą 

przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Centrum 

Usług Komunalnych w Częstochowie. W przypadku upublicznienia danych osobowych do 

momentu wycofania zgody. 

6. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym 

do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej  

z Administratorem danych, w szczególności: Gminie Miasto Częstochowa oraz 

współorganizatorom Konkursu: Fundacja Bramy Jury, PreZero, MB Recycling i Fundacja 

Odzyskaj Środowisko. 
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Ponadto dane osobowe będą udostępnianie w serwisie społecznościowym Facebook.  

W powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych 

znajdą Państwo w polityce prywatności tego portalu. 

7. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wycofania 

zgody w dowolnym momencie. 

8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 

00. 

9. Jeżeli administrator  nie  uzyskał  danych  osobowych  bezpośrednio  od uczestnika Konkursu,  

informujemy,  że dane  osobowe  zostały  uzyskane  od  koordynatora konkursu z ramienia 

przedszkola/szkoły. Dane osobowe, które zostały przekazane CUK to: imię i nazwisko, 

wiek/klasa i przedszkole/szkoła. 

10. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 
 
 
 

         
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 

 
 
 
 
 


