
Fundacja Skarbowości 

im. Jan Pawła II 

ogłasza 

         I Konkurs Ekologiczny z 

                                              EKOSKARBUSIEM 

                                            dla 

 bydgoskich placówek oświatowych 

pt. „ Stare komórki zbieramy i LAPTOPY zdobywamy” 

 

Celem konkursu jest edukacja proekologiczna  

dzieci i młodzieży bydgoskich placówek oświatowych,  

a także propagowanie wiedzy i dobrych praktyk  

w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony środowiska naturalnego. 

 

 

 

 

PARTNERZY PROJEKTU: 

 

Wydział Edukacji i Sportu                 Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania     

               Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

 

 

 



Regulamin konkursu  

pt.„ Stare komórki zbieramy i LAPTOPY zdobywamy!” 

 

1. W konkursie może brać udział każda bydgoska placówka oświatowa. 
 

2. Placówka, która chce wziąć udział w konkursie zgłasza się do biura Fundacji 
Skarbowości ( ul. Dworcowa 12/5  domofon: 103) po odbiór  oznakowanego kartonu 
przeznaczonego specjalnie do zbiórki starych komórek w terminie:  
od 12 października 2015r. do 16 października 2015r. w godzinach: 8.30-13.00 
po odbiór  oznakowanego kartonu przeznaczonego specjalnie do zbiórki starych 
komórek. 
 

3. Zbiórka starych telefonów komórkowych odbywać się będzie w terminie:  
od 19 października 2015r. do 30 października 2015r. 

4. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA (w załączeniu) podpisaną przez dyrektora 

placówki należy przesłać elektronicznie do dnia  4 listopada 2015r.  na adres: 

biuro@fundacjaskarbowosci.pl. 

Odbiór starych telefonów komórkowych w minimalnej ilości 20 sztuk zostanie 

zrealizowany nieodpłatnie na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA przez 

specjalistyczną firmę współpracującą z Fundacją Skarbowości na podstawie 

umowy. Firma posiada niezbędne zezwolenia i certyfikaty uprawniające do 

prowadzenia działalności w zakresie zbierania, transportu i recyklingu odpadów.  

W przypadku zebrania poniżej 20 sztuk komórek placówka dostarcza je do biura 

Fundacji Skarbowości ( ul. Dworcowa 12/5  domofon: 103)                               

5. Wyniki KONKURSU zostaną ogłoszone 10 listopada 2015r. i przesłane drogą mailowa do 

placówek biorących udział w konkursie. 

6. Trzy placówki oświatowe, które zbiorą największą ilość starych telefonów komórkowych 

otrzymają tytuł EKOSKARBUSIA roku 2015, okolicznościową  statuetkę oraz LAPTOPA. 

 
7. Wręczenie nagród odbędzie się w placówce, która zebrała największa ilość starych 

telefonów. 

8. Wszystkie placówki, które wezmą  udział w konkursie otrzymają                                          

DYPLOM OKLOLICZNOŚCIOWY  potwierdzający udział i miejsce zajęte w konkursie. 

                              

                        DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE I UDZIAŁ W KONKURSIE!     

                         Prezes Zarządu 
                                                                                                               Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II   
                                                                                                                                                       Sławomir Dworski  

mailto:biuro@fundacjaskarbowosci.pl

