Urząd Miasta
Piekary Śląskie

Regulamin konkursu „Segregujemy!!”
organizowanego przez Urząd Miasta Piekary Śląskie i ZGK Sp. z o.o. dotyczący zbiórki
makulatury w placówkach oświatowych na terenie Miasta Piekary Śląskie
Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
1.

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie zbiórki
surowców wtórnych poprzez:
a) wyrobienie prawidłowego nawyku segregacji odpadów komunalnych,
b) podniesienie

świadomości

ekologicznej

na

temat

prawidłowej

segregacji

odpadów

komunalnych.
2.

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Piekary Śląskie – Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Odpadami oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w
Piekarach Śląskich, ul. Kotuchy 3.

3.

Przedmiotem konkursu jest zbiórka makulatury przez którą rozumie się: gazety, katalogi, książki,
kartony, tekturę. Makulatura musi być sucha i niezabrudzona, związana w paczki lub skupiona w
opakowaniach zbiorczych oraz złożona w jednym, najbliższym, dostępnym w dniu odbioru
miejscu, umożliwiającym swobodny dojazd i odbiór dla odbierającego odpady.

4.

Harmonogram konkursu:
4.1.

Ogłoszenie konkursu – 4 marca 2019r.

4.2.

Termin składania zgłoszeń – do 15 marca 2019r.

4.3.

Czas trwania konkursu od 18 marca 2019r. do 27 maja 2019r.

4.4.

Zwycięzcy

konkursu

zostaną

poinformowani

o

przyznaniu

im

nagrody

przez przedstawiciela Organizatora telefonicznie w terminie do 3 czerwca 2019r. Ponadto
informacja na temat wyników konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Urzędu Miasta.
4.5.
5.

O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

W konkursie mogą brać udział: przedszkola, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie i zespoły szkół z terenu Miasta Piekary Śląskie.

6.

Warunkiem

udziału

w

konkursie

jest

zgłoszenie

placówki

oświatowej

w

terminie

o którym mowa w ust. 4.2.
7.

Zgłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu należy złożyć w Punkcie
Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul.
Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek
7.30-14.00 w terminie określonym w ust. 4.2.

8.

Zebraną podczas konkursu makulaturę placówka przekazuje w całości Zakładowi Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich. Odpady będą odbierane w każdy poniedziałek po
uprzednim telefonicznym zgłoszeniu odbioru do ZGK Sp. z o.o. (do piątku do godziny 14.00),
w okresie trwania konkursu, przy czym ostatni odbiór odpadów makulatury nastąpi 27 maja
2019r. Dopuszcza się bezpośrednie przekazanie odpadów makulatury do PSZOK (ul. Kotuchy 3
w Piekarach Śląskich) własnym transportem wskazanym przez placówkę biorącą udział w
konkursie, po uprzednim zgłoszeniu do organizatora.

9.

Każdorazowy odbiór odpadów będzie potwierdzany przez ZGK Sp. z o.o. na formularzu
przedstawionym w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie przekazania
odpadów w dwóch egzemplarzach przygotuje ZGK Sp. z o.o. z czego jeden wypełniony
egzemplarz trafi do placówki oświatowej a drugi do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

10. Raport z przebiegu zbiórki będzie dostępny na stronie internetowej www.piekary.pl w zakładce:
Miasto / Ochrona Środowiska / System gospodarowania odpadami.
11. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, zastosowane zostanie następujące kryterium - ilość
zebranej makulatury w danej placówce oświatowej przypadająca w przeliczeniu odpowiednio na
jednego ucznia wg stanu podanego w zgłoszeniu o którym mowa w art. 7 niniejszego
Regulaminu.
12. Dla

placówek

oświatowych,

o

których

mowa

w

ust.

5

niniejszego

Regulaminu,

które zbiorą największą ilość makulatury zgodnie z kryterium określonym w ust. 11 przewidziane
są nagrody finansowe w wysokości:
a) pierwsza nagroda: 1500,00 zł brutto
b) druga nagroda: 1000,00 zł brutto
c) trzecia nagroda: 500,00 zł brutto
Nagrody finansowe zostaną przelane na wskazany przez placówkę numer konta bankowego i
powinny zostać wykorzystane na potrzeby placówki.
13. W przypadku, gdyby w rankingu placówki uzyskały taki sam wynik, nagroda zostanie przyznana
placówce, która jako pierwsza wysłała zgłoszenie udziału w konkursie.
14. Za przebieg zbiórki surowców wtórnych na terenie placówki oświatowej odpowiada Dyrektor tejże
placówki lub wyznaczona przez Niego osoba. Odpowiedzialnymi za przebieg konkursu ze strony
organizatorów są:

a) Agata Godula – ZGK Sp. z o.o., tel. (32) 285-42-75 wew.111, e-mail: godula@zgk.piekary.pl,
b) Bernard Żydek – Referat Odpadów, Urząd Miasta Piekary Śląskie, tel.: (32) 39-39-375, e-mail:
bezydek@piekary.pl,
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu. Wszystkie
zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Miasta Piekary Śląskie.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu.

