REGULAMIN KONKURSU

Konkurs na zbiórkę surowców wtórnych
podstawowych z terenu miasta i gminy Staszów.

dla

uczniów

szkół

Cele konkursu:
a)

Kształtowanie nawyku segregacji;

b)

Przygotowanie do systematycznej zbiórki surowców wtórnych;

c)

Wzrost świadomości dotyczącej odzysku surowców wtórnych;

d)
Utrwalenie wiedzy o prawidłowym kwalifikowaniu odpadów do poszczególnych grup
surowców wtórnych
e)
Poszerzenie wiedzy o możliwościach wykorzystania odpadów i sposobach
przygotowania odpadów do przekazania do recyklingu;
f)
Zapoznanie uczniów z możliwościami zagospodarowania powstałych odpadów, ze
szczególnym naciskiem na zbiórkę surowców wtórnych oraz możliwości ich recyklingu;
g)

Poprawa stanu środowiska naturalnego.

Organizatorem Konkursu jest Miasto i Gmina Staszów i Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Staszowie.
I.

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych terenu Miasta i
Gminy Staszów.

II.

III.

Terminy i zasady zgłoszenia do konkursu.

a)

Ogłoszenie konkursu 05.03.2019r.

b)

Termin przyjmowania zgłoszeń 08.03.2019r.

c)

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel.15 864 22 51 wew.21

I.

Zasady konkursu

a) Czas trwania konkursu 05.03.2019r.-11.04.2019r.
c) wyłonienie zwycięzców do 30.04.2019r.
d) ogłoszenie wyników na stronie www.pgkim.pl,
e) zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

II.

Zbiórka surowców możliwa jest w następujących grupach: makulatura, plastik,

szkło.
Prawidłowo zebrane surowce powinny znajdować się w workach o odpowiednich kolorach,
tj. makulatura- niebieski, plastik- żółty, szkło- zielony.
W workach niebieskich umieszczamy makulaturę tj.: gazety, książki, czasopisma, zeszyty,
tekturę.
UWAGA! Pamiętajmy, makulatura nie może być zabrudzona czy zatłuszczona, np. nie można
zbierać zabrudzonych chusteczek czy papieru po maśle.
W workach żółtych umieszczamy puste butelki plastikowe typu PET po napojach, po
kosmetykach i środkach czystości (np. szamponach), nakrętki z butelek.
UWAGA! Pamiętajmy o dokładnym opróżnianiu i zgniataniu butelek.
W workach zielonych umieszczamy szklane butelki, słoiki (wyłącznie szkło opakowaniowe).
UWAGA! Pamiętajmy o usuwaniu z butelek i słoików nakrętek. Nie wrzucamy szklanek,
porcelany, szyb, szkła żaroodpornego itp.

Za przebieg zbiórki surowców na terenie placówki oświatowej odpowiada Dyrektor
tejże placówki. Dyrektor wyznaczy koordynatora konkursu.
III.

Koordynator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestników z regulaminem,
a szczególną ich uwagę zwrócić na punkt I i VI niniejszego regulaminu.

IV.

V.
Surowce wtórne będą odbierane przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
a załadunku dokonuje odbierający odpady w terminie uzgodnionym wcześniej
z koordynatorem.
VI.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa, tj.:

a) Bogumiła Czerwiec- Dyrektor Pionu Sprzedaży i Rozwoju.
b) Dominika Wieczorek- Referent ds. edukacji ekologicznej i promocji.
c) Renata Kowalik-Sobieniak- Referent ds. edukacji ekologicznej i promocji.
VII.

Punktacja będzie prowadzona w następujący sposób

a)

1kg makulatury - 1 pkt.

b)

1kg szkła

- 2 pkt.

c)

1kg plastiku

- 3 pkt.

Koordynator szkolny po zakończeniu konkursu podaje ilość zebranych odpadów przez
każdego z trzech najlepiej zbierających uczniów ( z podziałem na rodzaj surowców).
VIII.

IX.
Organizator przewiduje trzy nagrody indywidualne dla najbardziej aktywnie
zbierających osób: I miejsce- laptop, II miejsce- tablet, III miejsce- smartwatch.
X.
Laureaci konkursów zostaną powiadomieni o dacie i miejscu rozdania nagród po
zakończeniu konkursu.
XI.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.

