
     Regulamin akcji edukacyjnej pn.

„WIELKA ZBIÓRKA MAKULATURY”

1. Organizatorem akcji jest Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o. 

2. Cel konkursu:

Konkurs  ma  charakter  proekologiczny,  a  jego  celem jest  zbiórka  makulatury  w  Szkołach
Podstawowych, oraz wyłonienie zwycięzcy.

3. W konkursie mogą brać udział:
a) Uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Hyżne.

4. Przedmiotem konkursu jest zbiórka makulatury, do której zaliczamy: gazety, kolorowe
czasopisma,    książki,    zeszyty,    zapisane,  lub    zadrukowane    kartki,    opakowania
papierowe  i  kartonowe,  torby  i  pudła,  ulotki  papierowe,  etc.  Makulatura  powinna   być
powiązana w paczki w celu sprawnego odbioru i ważenia.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  przekazanie  przez  placówkę  -  Szkołę  Podstawową,
zgłoszenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Zgłoszenie należy przesłać
na adres e - mail: mkruczek@gkblazowa.pl, lub dostarczyć osobiście do siedziby Gospodarki
Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa do dnia 20.05.2021r.  

6. Zasady konkursu dla Szkół Podstawowych:
a) Przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej udziału w konkursie, (Załącznik nr 1).
b) Podstawienie przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej Sp. z o.o. pojemników o poj. 1100 l,

do gromadzenia makulatury w dniu 21.05.2021r.
c) Makulatura zostanie odebrana przez Organizatora w terminie 01.06.2021r., z miejsc ustalonych

z koordynatorami akcji.
d) Przesłanie  przez koordynatorów akcji  listy osób biorących udział  w akcji  „Wielka zbiórka

makulatury” do dnia 04.06.2021r.
e) Rozstrzygnięcie  wyników  konkursu,  nastąpi  w  dniu  08.06.2021  r.  Kryterium  oceny

pozwalające na wyłonienie zwycięzcy – decydować będzie ilość makulatury w przeliczeniu na
1  ucznia  (stan  uczniów w placówce  na  dzień  20.05.2021r.),  oraz  ilość  makulatury  w  kg,
zebrana  indywidualnie  przez  uczniów.  Ogłoszenie  wyników  konkursu,  nastąpi  w  dniu
09.06.2021r., na stronie internetowej Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.

7. Postanowienia końcowe
a)  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, 
b)  Organizator  przyzna  uczestnikom nagrody  kierując  się  osiągniętymi  przez  uczestników
efektami zbiórki. 
c) Nagrody główne zostaną przyznane za I,  II,  oraz III miejsce wśród placówek biorących
udział w akcji „WIELKA ZBIÓRKA MAKULATURY”.
d)  Nagrody  dla  3  uczniów  w  każdej  z  placówek,  biorących  udział  w  akcji  „WIELKA
ZBIÓRKA MAKULATURY”, którzy zebrali największa ilość makulatury.
e) Nagrody pocieszenia zostaną przekazane każdej placówce biorącej udział w akcji.
f)  Osoby udzielające  informacji  związanych  z konkursem:  Małgorzata  Kruczek e-mail:   
mkruczek@gkblazowa.pl tel. 17 230 14 48.
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