
 
„Zadanie pn.: Edukacyjny program odpadowy dla mieszkańców Radomia pn. „Co z tym śmieciem”  
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie,  w formie dotacji. 
 

                                             
 

REGULAMIN KONKURSU 
ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH, ODPADÓW ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV I AGD, 
ZORGANIZOWANEGO W TRAKCIE DNI OTWARTYCH ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W DNIACH 14 i 15 CZERWCA 2014R. 
 
1. Konkurs zorganizowany zostanie w dniach 14 i 15 czerwca 2014r. w czasie Dni 
Otwartych Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta 
Radomia. 

Uprawnionym do udziału w konkursie jest każda osoba, która przyniesie  
i umieści w odpowiednich pojemnikach następujące rodzaje surowców wtórnych i odpadów: 
            puszki aluminiowe 

opakowania szklane 
butelki PET 
zużyte baterie 
zużyte źródła światła 
sprzęt AGD / RTV 

oraz wypełni kupon z danymi tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon 
kontaktowy oraz  wyrazi zgodę na ich przetwarzanie 
 

2. Za dostarczenie w/w surowców wtórnych i odpadów każda osoba otrzymuje punkty  
wg następującej klasyfikacji:  

5 puszek aluminiowych          - 1 pkt 
10 opakowań szklanych         - 1 pkt 
10 butelek PET           - 1 pkt 
10 zużytych baterii          - 1 pkt 
5 zużytych źródeł światła         - 1 pkt 
1 szt. każdego rodzaju sprzętu AGD / RTV       - 1 pkt 

Dostarczenie mniejszych ilości surowców wtórnych i odpadów niż wymienione powyżej nie 
uprawnia do otrzymania punktów i udziału w konkursie. 
 
3. Organizator konkursu prowadzi statystykę, w której uwzględnia punkty zebrane przez 
poszczególne osoby za dostarczone przez nie surowce wtórne i odpady.  
 
4.    Dostarczone surowce wtórne i odpady przyjmowane są i liczone w „gnieździe 
recyklingowym, następnie przeliczane na punkty,  zgodnie z zapisami pkt. 2.  
 
5. .Surowce wtórne i odpady przyjmowane będą w dniach: 14 czerwca 2014r. w godz. 12.00 – 
15.45 i 15 czerwca 2014r. w godz. 12.00 – 15.45. O godz. 15.45 -16.00  w każdym z w/w dni  
podane zostaną nazwiska dwóch osób, które za dostarczone surowce i odpady uzyskały 
największą liczbę punktów.   



6. Nagrodami rzeczowymi będzie sprzęt sportowy tj. rowery miejskie  w ilości 4 szt. 
przyznawane w następujący sposób: w dniu 14.06.2014r. 2 szt. o godzinie 15.45 – 16.00 oraz           
w dniu 15.06.2014r. 2 szt. o godzinie 15.45- 16.00   
 
7. Warunkiem odbioru nagród jest obecność zwycięzców podczas odczytywania wyników 
konkursu z danego dnia w dniach 14.06.2014r. lub 15.06.2014r.  o godzinie 15.45 – 16.00.               
W przypadku osób niepełnoletnich nagroda będzie wydana rodzicom lub prawnym opiekunom. 
 
8. W przypadku nieobecności podczas odczytywania wyników konkursu z danego dnia w dniach 
14.06.2014r. lub 15.06.2014r.  o godzinie 15.45 – 16.00, nagroda przypadnie kolejnej osobie, 
która w danym dniu uzyskała największą ilość punktów za dostarczone  surowce wtórne  
i odpady liczone wg. zasad określonych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.  
 
9. Kupony z danymi osób, którym nie przyznano nagród zostaną komisyjnie zniszczone w dniu 
15.06.2014r.  
 
10.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz PPUH Radkom Sp. z o.o.  
 
11.  Sytuacje sporne rozstrzyga organizator. 
 
 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Grażyna Krugły 

 
 


