
         
 

REGULAMIN 
II  EDYCJI PROGRAMU „MOJE CZYSTE MIASTO” 

na rok szkolny 2007/2008 
 

Organizator 
 

§1 
Organizatorem Programu „Moje Czyste Miasto” jest Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” 

 
Partnerzy 

 
§2 

Partnerami Programu są: 
• Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 
• Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tarnowskich 

Górach 
• Urząd Miasta Radzionków 
• Miejski Ośrodek Oświaty i Sportu w Radzionkowie 
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o. 
• ALBA ekoserwis Sp. z o.o. 
• REBA Organizacja Odzysku SA 

 
Cele 

 
§3 

Cele Programu są następujące: 
• podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, a przede wszystkim uczniów 

szkół i przedszkoli miast, w których program jest realizowany, 
• kształtowanie nawyków segregowania odpadów u źródła, tj. w przedszkolu lub szkole 

i gospodarstwie domowym, 
• wprowadzenie segregacji odpadów na terenie placówek oświatowych, 
• zwiększenie ilości punktów z pojemnikami na surowce wtórne na terenie miast. 

 
§4 

Program skierowany jest do mieszkańców Górnego Śląska, w szczególności do dzieci 
i  młodzieŜy. Nadrzędny cel programu – podniesienie świadomości ekologicznej 
najmłodszych pokoleń – ma zostać zrealizowany poprzez działanie praktyczne, którym jest 
selektywna zbiórka odpadów będących surowcami wtórnymi.  
 

§5 
Do programu przystąpić mogą placówki oświatowe wszystkich szczebli. 

 
 



Przebieg Programu 
 

§6 
Rozpoczęcie zbiórki w ramach Programu nastąpi w październiku 2007r., a jej zakończenie 
w maju 2008r. 

 
§7 

Aby przystąpić do Programu naleŜy wypełnić zgłoszenie (załącznik 1 do regulaminu) 
i nadesłać je na adres stowarzyszenia lub dostarczyć na zebranie koordynatorów Programu.  

 
§8 

Placówki oświatowe mogą przyłączyć się do Programu równieŜ w czasie jego trwania. 
 

§9 
Dyrektor placówki oświatowej przystępującej do Programu wyznacza nauczyciela, który 
będzie koordynował zbiórkę surowców wtórnych w placówce. Zebrania koordynatorów 
Programu będą się odbywały raz w miesiącu wg ustalonego harmonogramu. 

 
§10 

Przed rozpoczęciem zbiórki, firmy partnerskie (operatorzy) dostarczą kaŜdej placówce 
pojemniki na następujące odpady: 

• makulatura 
• butelki PET 
• baterie 

W trakcie trwania programu zakres gromadzonych surowców wtórnych moŜe zostać 
rozszerzony. 

 
§11 

Operatorzy odbierają zebrane odpady bezpłatnie, własnym transportem, wg ustalonego 
harmonogramu. 
 

§12 
Za zebrane odpady placówka oświatowa otrzyma wynagrodzenie, którego wysokość zostanie 
ustalona z operatorem. 

 
§13 

NaleŜność za usługi regulowana będzie przez operatora na podstawie noty księgowej 
wystawionej przez placówkę oświatową, płatnej w styczniu 2008 za okres od października do 
grudnia 2007 i w maju 2008 za okres od stycznia do maja 2008 

 
§14 

Za zebrane baterie operator firma REBA Organizacja Odzysku SA przewiduje nagrody 
rzeczowe zgodnie z regulaminem programu firmy. Placówki oświatowe, które zgłoszą się do 
Programu otrzymają katalog nagród, z którego mogą wybierać nagrody o odpowiedniej 
wartości punktowej – 1 kilogram oddanych baterii to 1 punkt konkursowy. 

 
§15 

KaŜda placówka oświatowa oraz jej koordynator otrzymają certyfikaty uczestnictwa w 
Programie 

 



Rywalizacja 
 

§16 
W celu aktywizacji uczniów biorących udział w Programie, na podstawie masy 
zgromadzonych surowców wtórnych i przelicznika punktowego, placówki oświatowe 
rywalizują o miano LIDERA SEGREGACJI MIESIĄCA oraz LIDERA SEGREGACJI 
ROKU w trzech kategoriach: 

• najlepsze przedszkole, 
• najlepsza szkoła podstawowa i gimnazjalna, 
• najlepsza szkoła ponadgimnazjalna (w tym inne placówki oświatowe). 

 
§17 

Liderzy miesiąca i roku otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
 

§18 
Wyniki zbiórki będą podawane na bieŜąco na stronie internetowej stowarzyszenia Zielona 
Ziemia www.zielonaziemia.pl, a takŜe w środkach społecznego przekazu sprawujących 
patronat medialny nad programem. 


