
Radomsko, 77 .O6.20L8r.

Regulamin konkursu

,,R jak rower, recykling i Radomsko"

l. Celkonkursu
Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywność sportowq zwiqzanq z jazdq na
rowerze.

Promowanie se|ektywnego gromadzenia od padów w gospoda rstwach domowych.
Informowanie mieszkańców o korzyściach d|a środowiska ptynqcych z recyk|ingu opakowań
szklanych.

ll. Data imiejsce konkursu
Konkurs odbędzie się 01.07.2018r. w trakcie trwania Ekopikniku w Parku So|idarności w Radomsku

lll. Organizator
organizatorem konkursu jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komuna|nej Sp. z o'o. u|. Stara Droga 85,
97-500 Radomsko, se kreta riat(O pek- radomsko. pl

lV. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu może zostać 10 osób wyłonionych spośród uczestników Ekopikniku, którzy
dostarczy|i W tym dniu do stoiska organizatora, co najmniej jeden z odpadów typu: opakowania
szklane, puszki aluminiowe, baterie, te|efony komórkowe, matogabarytowy elektrosprzęt'

V. Partnerzy konkursu
Pa rtneram i konkursu i jed nocześnie fundatorami nagród sq:
Urzqd Miasta Radomska u|. Tysiqclecia 5, 97-500 Radomsko
Marte|a Bike - Serwis rowerowy i narciarski u|. Kaszte|ańska 5, 97.500 Radomsko

Vl. Nagrody
Nagrodami w konkursie sq akcesoria i osprzęt rowerowy, praktyczne gadżety promujqce Urzqd
Miasta Radomska, gadżety promujqce PGK Sp. z o.o.

Vll. Ochrona danych osobowych

osoby zainteresowane udziatem W konkursie zobowiqzane sq do wypetnienia kuponu
zgłoszeniowego poprzez wtasnoręczne umieszczenie na nim swojego imienia i nazwiska i
umieszczenie go w pojemniku wskazanym przez Organizatora.
osoba zainteresowana udziałem w konkursie, wypełniajqc kupon zgłoszeniowy wyraża zgodę na
gtośne odczytanie jej imienia i nazwiska w przypadku wyłoniona jej kuponu w wymienionym
konkursie.

Jednocześnie PGK Sp. z o.o. zapewnia, że dane wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie
oraz uczestników konkursu (art. 6 ust. ]. RoDo) sq gromadzone i przetwarzane zgodnie z przepisami
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prawa przez okres niezbędny do rea|izacji obowiqzków i zadań wynikajqcych z poszczegó|nych
przepisów prawa w zwiqzku z organizacjq niniejszego konkursu.

Vlll. lnformacie na temat publikacji regulaminu konkursu oraz jego przebiegu

organizator zastrzega sobie prawo do wytonienia spośród osób zainteresowanych udziałem
w konkursie 10 kuponów zgtoszeniowych. osoba wytoniona do udziału w konkursie
iwyrażajqca zgodę na udział w nim ma za zadanie poprawnie odpowiedzieć na jedno losowo
wybrane pytanie z 10 -ciu pytań przygotowanych przez organizatora na temat prawidłowego
poruszania się rowerem lub segregacji odpadów. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi
uczestnik konkursu otrzyma nagrodę'

Regulamin konkursu zostanie umieszony na stronie internetowej Organizatora tj. www.pgk-
radomsko.p|. organizator odczyta też jego treść w trakcie Ekopikniku w dniu 01.07.2018r.
w Parku So|idarności.
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