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REGULAMIN KONKURSU „BITWA NA NAKRĘTKI” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

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

Fundacji „Światło”.  

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Światło” z siedzibą w Toruniu, przy ul. Grunwaldzkiej 64 – 

reprezentowana przez Janinę Mirończuk – Prezesa Fundacja „Światło”.  

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem potwierdzającym zasady konkursu „Bitwa na nakrętki”. 

4. Konkurs trwa od 1 listopada 2021 roku do 10 grudnia 2021 roku.  

 

CELE KONKURSU 

§ 2 

1. Celem konkursu jest pozyskanie funduszy na działania statutowe Fundacji „Światło” ze zbiórki 

plastikowych nakrętek przez placówki oświatowe na terenie starostwa powiatowego.  

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

 

ADRESACI 

§ 3 

1. Konkurs adresowany jest do publicznych i niepublicznych żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, 

szkół średnich.  

2. Uczestnicy zbierają nakrętki w ramach swojej grupy żłobkowej/przedszkolnej bądź też w ramach swojej 

klasy szkolnej. 

3. Grupa wspomniana w pkt. 2 rozumiana jest jako jeden uczestnik konkursu.  

4. Nie sumuje się wszystkich nakrętek zebranych z danej placówki.  

5. W konkursie nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca.  

 

HARMONOGRAM KONKURSU 

§4 

1. Konkurs organizowany jest od 1 listopada 2021 roku do 10 grudnia 2021 roku. 

2. Do dnia 15 grudnia 2021 roku wszyscy uczestniczy zostaną poinformowani o wynikach konkursu.  
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3. Grupy, które zwyciężą zostaną poinformowane w odrębnej korespondencji o dacie oraz miejscu odbioru 

nagród. 

 

WARUNKI ZBIERANIA ODPADÓW PLASTIKOWYCH 

§ 5 

1. Odpady powinny być składowane zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi na 

terenie placówki w pojemnikach lub kontenerach.  

2. Warunkiem uczestnictwa w akcji charytatywnej jest zbiór nakrętek od butelek typu PE, PP, PET, a 

następnie przekazanie nakrętek organizatorowi akcji charytatywnej.  

3. W szczególności zbierane są nakrętki po napojach i sokach, pojemnikach chemii gospodarczej, np. 

płynach do mycia naczyń, z butelek po kosmetykach. 

4. Nie przyjmowane będą nakrętki z butelek po olejach i smarach, środków owadobójczych, 

chwastobójczych i innych trujących chemikaliach, po pojemnikach po farbach i klejach.  

5. Najpóźniej dnia 10 grudnia 2021 roku należy dostarczyć zebrane odpady w opisanych workach (nazwa 

placówki oraz oznaczenie grupy/klasy) do siedziby Fundacji „Światło”, tj. Toruń, ul. Grunwaldzka 64. 

6. Wygrają trzy grupy, które zbiorą największą ilość nakrętek (biorąc pod uwagę wagę przekazanych 

odpadów).  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

1. Środki finansowe uzyskane ze zbiórki odpadów przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych 

Fundacji „Światło”.   

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.  
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