REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

pt. " Przyroda jest wieczna, jeśli jest bezpieczna. Zbiórka zużytych baterii i makulatury"

§ 1 Informacje ogólne
l. Organizatorem konkursu jest Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z 0.0.
2. Konkurs trwa od 15 maja 2022 r. do 15 października 2022 r.
3. Celem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, kształtowanie i
promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko a w szczególności
nawyku segregacji.
4. Konkurs polega na selektywnej zbiórce zużytych baterii i makulatury.
5. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Łomża.
6. Laureatami konkursu będą szkoły, które zbiorą największą ilość odpadów mierzoną w kg.
7. Ilość zgromadzonych odpadów przez każdą szkołę będzie liczona w kilogramach, wg
niżej podanego wzoru:
ilość odpadów (w kg)
x = Liczba uczniów

w szkole

§ 2 Przebieg konkursu
1. Zbiórka baterii i makulatury w ramach konkursu trwa od 15 maja 2022 r. do 15
października 2022 r.; (organizator przewiduje odbiór w/w frakcji w razie potrzeby w
okresie miesięcznym)
2. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie do dnia 20 maja 2022 r. do godz. 15 :00
wysyłają wypełniony formularz zgłoszeniowy A, stanowiący załącznik nr 1 Regulaminu,
do Koordynatora konkursu ZGO Sp. z 0.0.
3. Szkoły biorące udział w konkursie wyznaczają szkolnego Koordynatora konkursu.
4. Szkolny Koordynator konkursu:
a) Utrzymuje stały kontakt z koordynatorem konkursu ZGO Sp. z 0.0.;
b) Przyjmuje na terenie szkoły odpady. O których mowa w §1 pkt. 4 regulaminu
c) Prowadzi rejestr zgromadzonych odpadów oraz dokonuje ich przeliczenia dla szkoły
na formularzu B stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
5. Zasady konkursu w okresie wakacji:
a) Uczniowie obligatoryjnie mogą przywozić odpady bezpośrednio do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Akademickiej 22 w Łomży

b) Przed oddaniem odpadów należy uprzednio zgłosić pracownikowi
zaewidencjonowania
frakcji do danej szkoły.

chęć

§ 3 Rozstrzygniecie konkursu:
1. Na podstawie przekazanych przez szkoły formularzy A oraz ewidencji prowadzonej przez
PSZOK w okresie wakacji komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu w terminie do
21 października 2022 r.;
2.

Laureatami konkursu będą szkoły, które zebrały największą ilość odpadów w przeliczeniu
na liczbę uczniów uczęszczających do danej szkoły:
a) I miejsce - 2000 zł
b) II miejsce - 1500 zł
c) III miej sce - 1000 zł.

3.

Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest przedstawienie faktury zakupu materiałów
edukacyjnych/dydaktycznych/sprzętu sportowego na wygraną kwotę. Faktury
wystawiamy na:
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z
ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża
NIP 718 214 18 32

0.0.,

4. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia
5.

Wyniki konkursu ogłodzone zostaną na stronie internetowej PSZOK Łomża I Punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży (pszoklomza.pl) do 24 października
2022 r.

6. Wręczenie nagród szkołom podstawowym odbędzie się w ich placówkach do 28
października 2022 r.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
2.

Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane na stronie organizatora.

3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za przestrzeganie jego
postanowień
4.

Koordynator konkursu ZGO Sp. z 0.0.:
Ewelina Głębocka, e-mail: pszok@zgo.lomza.eu, tel. 600969201, 504894682

§ 5 Ochrona danych osobowych uczestników konkursu
1. Przedstawiciel ustawowy małoletniego uczestnika konkursu - w chwili przystąpienia do
konkursu - wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych

osobowych dziecka pozostającego pod jego władzą lub opieką -dla potrzeb
przeprowadzenia konkursu, na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20116/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s l) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
2.

Administratorem danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub dziecka będzie
Organizator Konkursu - Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z 0.0.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją, realizacją oraz
oceną prac konkursowych zgodnie z niniejszym regulaminem.
4. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu lub jego przedstawiciela
ustawowego jest świadome i dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów związanych z
organizacją, realizacją oraz oceną prac konkursowych zgodnie z niniejszym regulaminem.
5. Administrator danych ma prawo udostępnić szkołom lub placówkom oświatowym, w
których uczniowie zgłoszą swój udział w konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane
innym podmiotom i osobom, w tym organom prowadzącym daną szkołę lub placówkę.
6. Zgodnie z obowiązującym prawem przedstawiciel ustawowy dziecka ma prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy A
do konkursu
.Przyroda jest wieczna, jeśli jest bezpieczna. Zbiórka zużytych baterii i makulatury."

1.

Dane dotyczące placówki szkolnej:

Pełna nazwa szkoły biorącej
udział w konkursie

Adres Szkoły
(ulica i numer, kod pocz
towy, miejscowość)
Numer telefonu placówki

Adres poczty elektronicznej
Ilość uczniów w szkole

2. Dane dotyczące szkolnego Koordynatora konkursu:
Imię i nazwisko
E - mail
Telefon

załqcznik nr 2 do Regulaminu

Formularz B
Ilość zebranych odpadów w konkursie
"Przyroda jest wieczna, jeśli jest bezpieczna. Zbiórka zużytych baterii i makulatury."

Dane szkoły:

.

Miesiąc

Maj 2022 r.
Czerwiec 2022 r.
Lipiec 2022 r.
Sierpień 2022 r.
Wrzesień 2022 r.
Październik 2022 r.

Razem:

Ilość zgromadzonych odpadów
[kg]

Ilość zgromadzonych odpadów po
przeliczeniu [kg]

