Regulamin
konkursu zbiórki makulatury
pt. „Zbierasz makulaturę – chronisz naturę”.
1. Organizatorem konkursu pn.: „Zbierasz makulaturę – chronisz naturę” jest Kozienicka
Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
2. Cel konkursu:
a) uwrażliwienie na piękno przyrody,
b) kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania
we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu,
c) pobudzenie świadomości, że stan środowiska naturalnego jest naszą wspólną odpowiedzialnością
dziś i jutro,
d) zwrócenie uwagi na zagrożenia naturalnych siedlisk ptaków i zwierząt,
e) popularyzowanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i możliwości
recyklingu oraz ponownego wykorzystania surowców wtórnych.
3. Uczestnicy konkursu:
a) przedszkola, (w tym odziały przedszkolne w szkołach podstawowych),
b) szkoły podstawowe, (w tym uczniowie klas gimnazjalnych).
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Kozienickiej Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
5. Przedmiotem konkursu jest zbiórka makulatury, do której zaliczamy: gazety, kolorowe
czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki, opakowania papierowe
i kartonowe, torby papierowe, etc. Makulatura powinna być powiązana w paczki w celu
sprawnego odbioru i ważenia.
6. Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) przedszkole powinno dostarczyć co najmniej 10 kg makulatury oraz złożyć deklarację udziału
w konkursie (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
b) szkoła podstawowa powinna dostarczyć co najmniej 25 kg makulatury oraz złożyć deklarację
udziału w konkursie (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),
7. Zasady konkursu:
a) złożenie wypełnionej deklaracji zgłoszenia udziału w konkursie (Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu), w siedzibie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15,
26-900 Kozienice
b) potwierdzenie ilości zebranej makulatury przez placówkę powinno być udokumentowane
w raporcie z przebiegu zbiórki makulatury (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),
c) makulatura powinna być zważona w punkcie jej zbiórki (przedszkolu/szkole), z dokładnością do
1 kg,
d) raport z przebiegu zbiórki makulatury zostanie przekazany pracownikowi Kozienickiej
Gospodarki Komunalnej podczas odbioru makulatury z placówki,
e) przedszkole/szkoła otrzyma zaświadczenie potwierdzające ilość przyjętej makulatury,
f) w przypadku powstania różnic w ilości zebranej makulatury wskazanej w raporcie
przedszkola/szkoły, a ilością wskazaną w zaświadczeniu, o którym mowa w ppkt. e), wiążąca jest
waga wskazana w zaświadczeniu, wystawionym przez Spółkę,
g) zebraną makulaturę Spółka odbiera własnym transportem,
h) w celu ustalenia daty i godziny odbioru makulatury, przedszkole/szkoła powinna skontaktować się
z Kozienicką Gospodarką Komunalną najpóźniej do dnia 10.04.2018r., pod numerem telefonu:
48 614-24-03 wew. 24,
i) makulatura będzie odbierana od 16.04.2018r. do 18.04.2018r., w godzinach od 800 do 1400,
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za każde 10 kg makulatury przysługuje jedna sadzonka drzewka lub krzewu ozdobnego (można
otrzymać maksymalnie 30 sadzonek),
k) dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe,
l) w przypadku uzyskania wyniku „ex aequo” w poszczególnych kategoriach nagroda zostanie
przyznana w drodze losowania.
j)

8. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca w kategoriach:
Kategoria I

Najlepsze „Ekoprzedszkole” w Gminie Kozienice.

Kategoria II

Najlepszy „Ekoprzedszkolak” w Gminie Kozienice wśród wszystkich
przedszkolaków, biorących udział w konkursie.

Kategoria III

Najlepszy „Ekoprzedszkolak” w każdym przedszkolu.

Kategoria IV

Najlepsza „Ekoszkoła” w Gminie Kozienice.

Kategoria V

Najlepszy „Ekouczeń” w Gminie Kozienice wśród wszystkich uczniów szkół
podstawowych, biorących udział w konkursie.

Kategoria VI

Najlepszy „Ekouczeń” w każdej szkole podstawowej.

W celu wyłonienia laureatów konkursu przewiduje się następujące kryteria dla
poszczególnych kategorii:
a) Kategoria I i IV – ilość zebranej makulatury w danym przedszkolu/szkole podstawowej
przypadająca w przeliczeniu odpowiednio na jednego przedszkolaka/ucznia,
b) Kategoria I, II, III, IV, V, VI – największa ilość zebranej makulatury w danej kategorii.
9.

10. Konkurs trwa od 01 marca do 18 kwietnia 2018 roku.
Dzień 18.04.2018 r. jest ostatnim dniem odbioru makulatury z przedszkoli/szkół podstawowych.
11. Informacja na temat wyników konkursu zostanie zamieszczona w miejscu zbiórki makulatury
oraz na stronie internetowej Spółki. Przedszkola/szkoły, o wynikach konkursu zostaną
powiadomione telefonicznie najpóźniej do dnia 19.04.2018 r.
12. Oficjalne zakończenie konkursu i wręczenie nagród wszystkim laureatom konkursu
odbędzie się w dniu 20 kwietnia o godz. 1330 na terenie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej,
ul. Przemysłowa 15 w Kozienicach.
13. Postanowienia końcowe:
a) niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Kozienickiej Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. www.kgkkozienice.pl
b) uczestnicy biorący udział w konkursie, akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
c) uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz
publikowanie wizerunku przez Organizatora zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 922) w zakresie niezbędnym do realizacji
konkursu.
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d) udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem na Kozienicką Gospodarkę
Komunalną autorskich praw do wykonywanych zdjęć lub nagrań dokumentujących przebieg
konkursu i ich prezentowanie publiczne,
e) organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu. Wszystkie
zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Kozienickiej Gospodarki Komunalnej,
f) w sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji Konkursowej.
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