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REGULAMIN KONKURSU 

 „ZIEMIA NIE DA SOBIE RADY SEGREGUJMY WIĘC ODPADY” 

 

1. Konkurs na zbiórkę surowców wtórnych dla jednostek OSP z 22 gmin województwa 

świętokrzyskiego tj. gmina: Staszów, Połaniec, Tuczępy, Nowy Korczyn, Pacanów, 

Solec-Zdrój, Wiślica, Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Raków, 

Kije, Pińczów, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów, Gnojno, Złota, Stopnica, 

Busko-Zdrój. 

2. Cele konkursu: 

a) Kształtowanie nawyku selekcji odpadów. 

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  z możliwościami zagospodarowania powstałych odpadów, ze 

szczególnym naciskiem na zbiórkę surowców wtórnych oraz możliwości ich 

recyklingu. 

g) Wykazanie korzyści płynących ze zbiórki surowców wtórnych. 

h) Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

 

3. Organizatorem Konkursu jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.  

z o.o., Rzędów 40, 28-142 Tuczępy, tel.15 816 51 02,   

e-mail: rcee@zgokrzedow.pl, zwany dalej Organizatorem. 

4.  Konkurs przeznaczony jest dla Jednostek OSP z gmin wymienionych w pk.1 

niniejszego regulaminu. 

5. Terminy i zasady zgłoszenia do konkursu. 

a) Ogłoszenie konkursu  07.10.2019r. 

b) Termin przyjmowania zgłoszeń 15.10.2019r. 

c) Zgłoszenie (załącznik nr 1) należy przesłać pocztą na adres: Zakład 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Rzędów 40, 28-142 Tuczępy, 

lub mailem: rcee@zgokrzedow.pl i potwierdzić telefonicznie pod numerem 

tel.15 816 51 02 wew.20 

6.  Zasady konkursu 

a) Czas trwania konkursu  16.10.2019r.-12.04.2020 r. 
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d) ogłoszenie wyników na stronie www.rcee.zgokrzedow.pl, do 22.04.2020 r.  

e) zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

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

szkło, metal. 

Prawidłowo zebrane surowce powinny znajdować się w workach o odpowiednich kolorach,  

tj. makulatura- niebieski, plastik- żółty, szkło- zielony, metal-żółty, ale zbierany osobno, nie  

z plastikiem. 

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). 

UWAGA! Pamiętajmy o dokładnym opróżnianiu i zgniataniu butelek. 

W workach żółtych w których umieszczamy metal zbieramy: puszki aluminiowe, puszki 

metalowe, puszki po konserwach, drobny złom. 

UWAGA! Pamiętajmy o dokładnym opróżnianiu i zgniataniu w miarę możliwości puszek. 

W workach zielonych umieszczamy szklane butelki i słoiki (wyłącznie szkło opakowaniowe). 

UWAGA! Pamiętajmy o usuwaniu z butelek i słoików nakrętek. Nie wrzucamy szklanek, 

porcelany, szyb, szkła żaroodpornego itp. 

 

8. Za przebieg zbiórki surowców na terenie zakładu odpowiada Główny specjalista ds. 

Promocji i Rozwoju Małgorzata Osińska-Maruszewska a na terenie jednostki OSP 

odpowiada jej Prezes. Prezes wyznacza  koordynatora konkursu. 

9. Koordynator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestników z regulaminem,  

a szczególną ich uwagę zwrócić na punkt  VII niniejszego regulaminu. 

10. Surowce wtórne, można  dostarczyć na konkurs własnym transportem w trakcie pracy 

zakładu i zgłosić na wadze, na jaki cel są przywiezione surowce. Nie można 

przywozić odpadów posiłkując się podmiotem transportującym odpady w gminie  

z której pochodzi jednostka OSP. Jednostka OSP, która we własnym zakresie będzie 

przywozić surowce na konkurs otrzyma dodatkowo 500 pkt. 

Po uzgodnieniu z organizatorem surowce mogą być odbierane również przez Zakład 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w terminie uzgodnionym wcześniej  

z koordynatorem.  

http://www.rcee.zgokrzedow.pl/
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11. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa, tj.: 

a) Małgorzata Osińska- Maruszewska – Główny specjalista ds. Rozwoju i Promocji. 

b) Beata Lech- specjalista ds. Edukacji i Promocji. 

c) Renata Kowalik-Sobieniak- specjalista ds. Promocji i pozyskiwania Funduszy. 

 

12. Punktacja będzie prowadzona w następujący sposób 

a) 1kg makulatury- 1 pkt. 

b) 1kg szkła- 2 pkt. 

c) 1kg metalu- 3 pkt. 

d) 1kg plastiku- 4 pkt. 

 

13. Zebrane surowce będą zważone przez organizatora. 

14. Za niestosowanie się do zasad segregacji zawartych w pkt. VII regulaminu, będą 

odejmowane punkty. 

15. Zwycięzcą konkursu zostanie  jednostka OSP, która uzyska największą ilość punktów 

w przeliczeniu na uczestników konkursu danej  jednostki.  

16. W konkursie przewidziano nagrody: dla trzech  pierwszych miejsc- podkaszarki 

spalinowe.     

17. Laureaci konkursów zostaną powiadomieni o dacie i miejscu rozdania nagród po 

zakończeniu konkursu. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu. 

19. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku  

o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze 

zm. 

20. Do regulaminu konkursu będą dołączone załączniki: Oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, klauzula informacyjna oraz zgody na 

utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z o.o. wizerunku uczestnika  konkursu. Załączone dokumenty są 

zobowiązani podpisać  laureaci konkursu. Podpisane zgody i oświadczenia należy przekazać 

koordynatorowi przed przyjazdem przedstawicieli zwycięskich Jednostek na uroczyste 

rozdanie nagród. 

 

 

 


