REGULAMIN
Konkurs Puchar Recyklingu
XIX edycja
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs Puchar Recyklingu organizowany jest przez redakcję miesięcznika „Przegląd
Komunalny”, którego wydawcą jest firma Abrys Sp. z o.o.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie:
a) najbardziej efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów (w zakresie
makulatury, stłuczki szklanej, tworzyw sztucznych i opakowań metalowych,
bioodpadów, elektroodpadów, baterii)
b) promocja nowych rozwiązań w zakresie odbioru, zbiórki, odzysku
i przygotowania do recyklingu
c) ocena prowadzonej edukacji ekologicznej w powyższym zakresie
3. Konkurs wpisuje się w krajowe i europejskie cele w zakresie gospodarki odpadami, w tym
w pakiet Komisji Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.
4. Finał Konkursu odbędzie się podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska
ENVICON Environment w Poznaniu w październiku 2018 r.
5. W konkursie mogą wziąć udział: gminy, przedsiębiorstwa, placówki i organizacje
(wskazane w pkt. II)
6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału podmioty gospodarcze, które zajmują się wyłącznie
recyklingiem odpadów, organizacje odzysku, podmioty zajmujące się wyłącznie
pośrednictwem w obrocie odpadami oraz instytucje finansujące przedsięwzięcia z
zakresu edukacji ekologicznej.
7. Organizator występuje z prośbą o Patronat Honorowy do: Ministerstwa Środowiska,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związku Miast
Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Polskiej Izby
Ekologii.
II. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Gmina tj.:
a) gminy wiejskie
b) gminy wiejsko-miejskie
c) gminy miejskie
d) związki i porozumienia międzygminne
2. Przedsiębiorstwo tj. wszystkie przedsiębiorstwa zbierające i zagospodarowujące odpady
oraz instalacje sortujące odpady i przygotowujące je do recyklingu.

3. Placówki i organizacje tj.:
a)
b)
c)
d)
e)

placówki oświatowe
centra edukacji ekologicznej
organizacje pozarządowe
parki narodowe i krajobrazowe
fundacje ekologiczne

III. KATEGORIE KONKURSOWE
1. Kategorie frakcyjne – dotyczą tylko gmin i przedsiębiorstw:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

aluminium (nagroda Srebrna Puszka)
bioodpady (nagroda Lider Recyklingu Bioodpadów)
baterie (nagroda Zielona Bateria)
ZSEE (nagroda Zielony Kontakt)
tworzywa sztuczne (nagroda Lider Zbiórki Tworzyw Sztucznych)
szkło /stłuczka szklana (nagroda Szklana Statuetka)
odpady opakowaniowe
(nagroda Lider Recyklingu Opakowań)
odpady wielomateriałowe (nagroda Rekordowy Karton)
odpady niebezpieczne (nagroda Lider Recyklingu Odpadów Niebezpiecznych)

2. Kategoria edukacja recyklingowa (nagroda Mistrz Edukacji Recyklingowej – dotyczy
wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie)
3. Kategoria Debiut Roku
Debiut Roku dotyczy podmiotów, które zgłaszają się do konkursu po raz pierwszy i
odnosi się do wszystkich kategorii. Kategoria Debiut Roku to szansa dla podmiotów,
które nigdy nie brały udziału w Konkursie, ale chcą się sprawdzić na tle większych lub
bardziej utytułowanych konkurentów.
Podmioty zgłaszające się do tej kategorii są zobowiązane wypełnić zarówno formularz
zgłoszeniowy, jak i wniosek szczegółowy (należy zaznaczyć opcję udziału w konkursie po
raz pierwszy).
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego
znajdującego się na stronie www.pucharrecyklingu.pl.
b) wypełnienie i wysłanie elektronicznego szczegółowego wniosku konkursowego
znajdującego się na stronie www.pucharecyklingu.pl
Szczegółowy wniosek konkursowy nie musi być wysłany jednocześnie z formularzem
zgłoszeniowym (pkt. III etapy konkursu)
V. KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH WNIOSKÓW I WYŁANIANIA LAUREATÓW:

a) poziom realizacji selektywnej zbiórki odpadów (ogólny i w rozbiciu na
poszczególne kategorie)
b) efektywność procesów przygotowania do odzysku i recyklingu w przypadku
RIPOK, czy sortowni
c) przedsięwzięcia realizowane w ramach edukacji na temat recyklingu skierowane
do mieszkańców (kampanie, festyny, warsztaty i inne).
Szczegółowe kryteria zostały określone we wnioskach szczegółowych konkursu, których
wypełnienie warunkuje udział w konkursie.
VI. ETAPY KONKURSU
Etap 1 – przesyłanie zgłoszeń do 30 czerwca 2018 r.
Etap 2 – przesyłanie wniosków szczegółowych do 31 lipca 2018 r.
Etap 2 – rozstrzygnięcie konkursu przez kapitułę konkursową – wrzesień/październik
2018 r.
Etap 3 – wręczenie nagród – październik 2018 r.
VII. KAPITUŁA KONKURSU i KOMISJE KONKURSOWE
1. Wstępnej selekcji wniosków konkursowych dokonują komisje konkursowe, które
składają się z osób zaproszonych przez organizatora (ekspertów z branży gospodarki
odpadami oraz przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w konkurs).
2. Wnioski konkursowe wybrane w komisjach konkursowych trafiają do oceny kapituły
konkursu.
3. W skład kapituły konkursu wchodzą przedstawiciele:
a) organizatora
b) patronów honorowych
c) instytucji wspierających Konkurs
d) sponsorów i partnerów
4. Skład kapituły konkursu znajduje się na stronie www.pucharrecyklingu.pl
VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody:
a) Puchary Recyklingu otrzymują najlepsze podmioty w grupach (gmina,
przedsiębiorstwo, placówka oraz w kategorii debiut)
b) Statuetki otrzymują najlepsze podmioty w poszczególnych kategoriach
c) wyróżnienia
d) nagrody rzeczowe
e) nagrody finansowe
2. Nagrody finansowe i rzeczowe w Konkursie mogą być fundowane przez następujące
podmioty: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez
Urzędy Marszałkowskie – dla laureatów z terenu danego województwa oraz przez
sponsorów i partnerów konkursu.

IX. OPŁATA KONKURSOWA
1. Za udział w Konkursie organizator pobiera opłatę rejestracyjną w wysokości 300 zł
netto (słownie: trzysta złotych), 369 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt
dziewięć złotych). Opłata jest jednorazowa i dotyczy edycji konkursu w danym roku.
2. Z opłaty konkursowej są zwolnione gminy oraz placówki i organizacje.
3. Opłata rejestracyjna pokrywa koszty promocji i organizacji konkursu i nie podlega
zwrotowi.
4. Opłatę rejestracyjną należy dokonać na numer konta organizatora: Abrys Sp. z o.o.
Bank Pekao SA I Oddział Poznań: 74 1240 1750 1111 0010 7394 1861, z dopiskiem
„Opłata rejestracyjna KOPR”.
X. ZNAK LAUREAT KONKURSU PUCHAR RECYKLINGU
Zwycięzcy Konkursu (którzy otrzymali Puchary Recyklingu oraz statuetki) mają prawo
do posługiwania się znakiem Laureat Konkursu Puchar Recyklingu. Zasady korzystania
ze znaku przedstawiono w odrębnym dokumencie umieszczonym na
www.pucharecyklingu.pl.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wypełnienie i nadesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego oznacza
automatycznie zgodę uczestnika na udostępnienie swoich danych teleadresowych
oraz nadesłanych materiałów na potrzeby działań marketingowych podejmowanych
przez organizatora Konkursu.
2. Organizator zobowiązuje się do nieujawniania informacji zawartych w zgłoszeniach
zaznaczonych jako „objęte tajemnicą handlową”.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z przyczyn od niego
niezależnych, bez podania przyczyny.
XII. DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA
Marta Siatka
koordynator projektów
Dział Edukacji Ekologicznej
T: +48 (61) 655 81 08, M: +48 660 762 427
e-mail: m.siatka@abrys.pl

