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REGULAMIN KONKURSU 

pod hasłem 

„Zbieram – przetwarzam” 

 

 

I. CELE PRZEPROWADZANIA KONKURSU 

Cel główny: włączenie uczniów szkół podstawowych do aktywnego udziału  

w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości,  

że lokalne środowisko jest naszym wspólnym dobrem. 

Cele szczegółowe: 

− promowanie picia zamojskiej kranówki, 

− inspirowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska, 

− popularyzacja wiedzy na temat selektywnej zbiorki odpadów i możliwości recyklingu  

oraz wykorzystania surowców wtórnych, 

− kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań, 

− poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami. 

 

II. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu pod hasłem „Zbieram – przetwarzam”, zwanego dalej Konkursem 

jest: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu 

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość 

tel. 84 638 12 21 

e-mail: sekretariat@pgk.zamosc.pl  

 

III. OGÓLNE ZASADY I TERMINARZ KONKURSU Z OKAZJI 70-LECIA SPÓŁKI 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu 

miasta Zamość i polega na zbieraniu tworzyw sztucznych w postaci butelek 

plastikowych typu PET (bez nakrętek) oraz puszek po napojach przez całą społeczność 

szkolną. (Nakrętki z butelek, jeżeli nie są wykorzystywane w inny sposób, należy gromadzić w 

osobnych pojemnikach/workach i oddać je w ramach innych akcji). 

2. Czas trwania konkursu od dnia  20 lutego do dnia  21 marca 2023 roku.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie przez placówkę oświatową  

do dnia 16 lutego 2023 roku do godziny 14.00 zgłoszenia z podaniem informacji  

o liczbie dzieci uczęszczających do szkoły oraz dane Koordynatora konkursu zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
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4. Zgłoszenie może być przekazane osobiście do PGK Sp. z o.o. w Zamościu lub e-mailem 

na adres: sekretariat@pgk.zamosc.pl  

5. Plastikowe butelki oraz puszki w ramach konkursu powinny być czyste, pozbawione 

zawartości i zgniecione. 

6. Organizator zapewnia jednorazowy odbiór zebranych butelek PET oraz puszek  

w dniu 22 marca 2023 roku. Dokładne godziny zostaną ustalone telefonicznie  

z Koordynatorem. 

7. Ilość zebranych odpadów będzie ważona w dniu 22 marca 2023 roku o godz. 12.00 

przez pracowników PGK Sp. z o.o. w Zamościu. Koordynator wyznaczony przez daną 

placówkę oświatową będzie mógł wziąć udział w ważeniu.  

8. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie, powołana  

przez Organizatora komisja konkursowa w składzie:  

a) Klaudia Malec – Przewodnicząca Komisji 

b) Iwona Pieczykolan – członek Komisji 

c) Robert Ćwik  – członek Komisji 

 

IV. KRYTERIA OCENY 

1. Konkurs polega na uzyskaniu jak najwyższego wskaźnika masy zebranych butelek 

PET oraz puszek po napojach w stosunku do liczby uczestników: 

a) WPET= m/L  

gdzie: 

WPET – wskaźnik masy zebranych butelek PET w stosunku do liczby uczestników, 

m – masa zebranych butelek PET [kg], 

L – liczba uczestników Konkursu. 

 

b) Walu= m/L 

gdzie: 

Walu – wskaźnik masy zebranych puszek po napojach w stosunku do liczby 

uczestników, 

m – masa zebranych puszek po napojach [kg], 

L – liczba uczestników Konkursu. 

 

2. Następnie poszczególne wagi zostaną przeliczone na punkty według poniższego 

kryterium: 

a) za 1 kg butelek PET – 10 punktów 

b) za 1 kg puszek po napojach – 8 punktów 

3. Wybór zwycięskiej placówki oświatowej nastąpi na podstawie sumowania 

przyznanych punktów. 
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V. NAGRODY 

1. Nagrodą główną jest dystrybutor wody pitnej do napełnienia butelek  

do zamontowania w placówce oświatowej. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 22 marca 2023 roku na oficjalnym  

profilu FB PGK Spółki z o.o. w Zamościu i stronie internetowej www.pgk.zamosc.pl 

3. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody  

przez przedstawiciela Organizatora. 

4. W przypadku uzyskania przez placówki takiego samego wyniku o wygranej decyduje 

kolejność zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.  

5. Przy odbiorze nagrody należy wypełnić pokwitowanie otrzymania nagrody  

w konkursie stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 

VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu lub zmiany jego terminów 

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: 

Klaudia Malec – Dyrektor organizacyjno-administracyjny 

e-mail: sekretariat@pgk.zamosc.pl lub pod nr tel. 84 638 12 21 

3. Oficjalne zakończenie konkursu i wręczenie nagrody laureatowi odbędzie się  

na terenie wyłonionej placówki w terminach uzgodnionych z dyrekcją. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z: 

a) akceptacją niniejszego Regulaminu, 

b) wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunków 

uczestników w celach promocyjnych, 

c) wyrażeniem zgody na wykonanie fotografii przez Organizatora obejmującego 

m. in. zebrane butelki PET, zebrane puszki, moment odbioru zebranych 

surowców, krótkie podsumowanie akcji przez przedstawiciela placówki. 

Szczegóły będą uzgadniane telefonicznie. 

5. O sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydować będzie Organizator 

podczas trwania Konkursu. 

 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia do konkursu 

2. Klauzura RODO 

3. Pokwitowanie otrzymania nagrody 
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