REGULAMIN KONKURSU
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Organizator:
Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.,
ul. Polanowska 43, 76-100 Slawno

Kontakt:
Anna Zak, nr tel. 598103041, wew. 38 -dokumentacja.
Sylwia Szada -Borzyszkowska, nr tel. 598103041, wew. 44 -odbi6r makulatury.

Zasady uczestnictwa:

11

1.

W konkursie moga bra6 udzial plac6wki oswiatowe z terenu miasta Slawno, kt6re
w okresie od 02.09.2019 r. do 31.05,2020 r. zgromadza makulatur?.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przeslanie przez plac6wk?
oswiatowa zgloszenia, kt6re stanowi zalacznik numer 1 do niniejszego
regulaminu
Zgloszenie nalezy przes{a6 mailem na adres: anna.zak slawno. llub
zgo@,slawno.pl do dnia 16.09.2019 r. (zalacznik ur 1).

Ill

Cel konkursu:
Popularyzowanie i ksztaltowanie wiedzy dzieci i ndodziedy, na temat
selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych, mozliwo§ci recyklingu oraz

ponownego wykorzystania surowc6w wt6rych.

IV

Przebieg konkursu:
1. bzie;i/ribzniowie zbieraja makulatur? od 02.09.2019 r. do 31.05.2020 r.
2; Makulatura Powinna by6 czysta i spakowana (np. zwiapana sznurkiem).
3.. Wyznaczony przez Dyrekcje plac6wki oswiatowej koordynator konkursu
odbiera od uczestnik6w zebrana makulatur? zgodnie z podpunktem 2. pkt. IV,
wazy makulatur? przyniesiona przez danego uczestnika i ewidencjonuj e.
4. Makulatura bedzie odbierana bexposrednio przez organizatora konkursu, po
uprzednim zgloszeniu telefonicznym pod numerem telefonu: 598103041, wew. 44
1ub 38'

V

Kryteria oceny:
1.

Komisja konkursowa powolana przez Prezesa MPGKiM Sp. z o. o.
w Slawnie, na podstawie zestawieh - wybierze plac6wk? oswiatowa; kt6ra zebrala
najwi?ksza ilo§6 makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia szkoly badz

przedszkolaka. Do przeliczeh wskaznika wykorzystane b?da dane z formularza
zgloszeniowego - zalacznik nr 1 oraz dane z karty ewidencji makulatury zostana one dostarczone przez organizatora.
2. Od decyzji komisji nie przysluguje odwolanie.
3. Minimalna iloscia uprawniajaca do otrzymania nagrody rzeczowej dla plac6wki
oswiatowej b?dzie zebranie dw6ch ton makulatury.

VI

Ogloszeniewynik6w:
1. Raz w miesiacu zostana przedstawione wyniki dotychczas zebranej makulatury
przez poszczeg6lne plac6wki o§wiatowe, biorace udzial w konkursie na stronie
intemetowej MPGKiM Sp. z o.o. : http://www.mpgkim.slawno.pV
2. Rozstrzygni?cie konkursu i ogloszenie ostatecznych wynik6w nastapi do dnia
08.06.2020 r.

VII

Nagrody dla laureat6w:
1. Sze§ciu najlepszych zbieraczy z danej plac6wki oswiatowej, wytypowanych

przez opiekuna otrzyma dyplom oraz nagrod? (zalacznik nr 2).
2. Trzy najlepsze plac6wki oswiatowe otrzymaja nagrody rzeczowe:
-za pierwsze miejsce o r6wnowartosci 3.000,00 zl,
-za drugie miejsce o r6wnowarto§ci 2.000,00 zl,
-za trzecie miejsce o r6wnowartosci 1.000,00 zl.
- pozostale plac6wki, kt6re spelnia kryteria oceny (zbiora co najmniej
2 tony makulatury) otrzymaja nagrody rzeczowe w wysokosci 500,00 zl.

Zalg!cznik nr 1

do regulaminu konkursu
„Mistrzowie zbi6rhi makulatury roku szholnego 2019/2020"

ZGLOSZENIE
wzi?cia udzialu w konkursie

(piecz?6 plac6wki o§wiatowej )

Zglaszamy sw6j udzial w konkursie:

„ „Mistrzowie zbi6rhi maloulatury roku szkolnego 2019/2020"
trwajapym od dnia 02.09.2019 r. do 31.05.2020 r.
Stan uczni6w/dzieci na dziefi 02.09.2019 r ..............................

Opiekunem konkursu z ramienia naszej plac6wki jest:

(imie i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy)

` Dyrektor plac6wki

Zalacznik nr 2
do regulaminu konkursu
„Mistrzowie zbi6rki makulatury roku szkolnego 2019/2020"

(piecz?6 plac6wki oswiatowej )

W kloTlkNIrsLe „Mistrzowie zbi6rki mahalatury roha szholnego 2019/2020 " wytypc>wdils"y
6 najlepszych zbieraczy:

Mistrz:
Ilof6 kg

Wiek . . . ' ....,.......

11 miejsce:

Wick..........'....I

Ilos6 kg

Ill miejsce:
Ilos6 kg

Wick................

IV miejsce:
Ilof6 kg

Wick . . ' ........ ' ....

Vmiejsce:.................,.................,.........................Wiek.............,..

Ilo§6 kg ..... ' .........

VI miejsce:
Ilos6 kg

Wiek . ' .......... ' ....

Opiekun korfursu

UWAGA..
Zala6znilik nr 2 naledy dostarczy6 do MPGKiM Sp. z o.o. w Slawnie do 03 czerwca 2020
roku przesylajac na mail: anna.zak@,slawno.pl lub zgo@,slawno.Dl.

Nie dostarczenie wykazu w terminie .spowoduje nie przyznanie nagrody.

