
Radomsko, dnia 27.06.2018r.

Regulamin zbiórki opakowań szklanych w czasie Ekopikniku pod
hasłem,,Szk|ana niedziela,,

I. Cele zbiórki:
a) Kształtowanie nawyku segregacji;
b) Wzrost świadomości dotyczącej odzysku surowców wtórnych;
c) Utrwalenie wiedzy o prawidłowym kwalifikowania odpadów do

poszczególnych grup surowców wtórnych
d) Zapoznanie mieszkańców z mozliwościami zagospodarowania powstałych odpadów,

ze szczególnym naciskiem na zbiórĘ surowców wtómych orazmoiliwości ich
recyklingu;

e) Poprawa stanu środowiska nafuralnego.

il. organŁatorzbiórki:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko,
tę|.44 683 06 30, e-mail: sekretar-iat@pgk-radomsko.pl

nI. Uczestnicy zbiórki:
W zbiórce moŻebraćldziałkażdy uczestnik Ekopikniku organizowanego w dniu 1 lipca
2018 r. w Parku Solidarności w Radomsku, który w tym dniu dostarczy do stoisk
Organizatora opakowania szklane.

Iv. Termin zbiórki:
01.07.2018 r. w godzinach: 16:00 - 18:45.

v. Zasady zbiórki
1. osoba chcqcauczestticzyć.w zbiorce powinna dostarczyć,do stoiska organlzatorana swój

własnykoszt;opróźmione opakowania szklane (butelki , słoiki, karafki, szklane opakowania
po kosmetykacĘ. opakowania mogą byÓ z zakrętkami. Przyniesione opakowania zostan4
zwuione na wadze znajdującej się na stoisku organizatora otaz umieszczone w
.uu1zrlaszonym pojemniku lub worku.

2. Zbiórka dotyczy wyłącznte opakowań szklanych. lnne odpady szklane ( opakowania po
lekach i rozpuszczaLtikach, szkło okienne, lustrą szłby zbrojone, sz|<ło iaroodporne,
zlicze z zawartością wosku, szkło nietfukące się typu arcoroc, duralex, vereco' ceramika,
porcelana, doniczki, zużryte żarówki, świetlówki i reflektory itp') zgodnie z zasadałni
Wspólnego Systemu Segregacji odpadów wprowadzonego przęzrozporządzenię Ministra



Srodowiska z dtljla 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierantawybranych frakcji odpadów (Dz.U. z20|7r.paz. |9); nie podlegają selektywnej
zbiórce odpadów i nie są w tym dniu odbierane przez organtzatora od uczestników
Ekopikniku.

3. Zaprzyruesione opakowania szklane uczestnik zbiórki otrzymuje n/w gadżety:
a) opakowania szklane do 5 kg _ bręlok do kluczy
b) opakowania szklane powyżej 5-9 kg _ kubek ceramiczny oraz brelok lub magnes
c) opakowania szklane powyżej 10kg _ kubek ceramiczny oraz brelok i magnes

VI Informacja o zbiórce:
Informacja o planowanej zbiótcę odpadów została ptzekazana ptzęz Orgarllzatora poprzez
publikację plakatów oraz informacji pisemnych w lokalnej prasie i telewizji, atak:Że w mediach
intemetowych, w tym na własnej stronie internetowej www'pgk-radomsko'p1.
Regulamin zbiórkl zostanie odcz1tany wszystkim wzłbyłym na Ekopiknik w dniu |.07 .20|8r.

VII Pańnetzy zbiórki z
Pańnerem zbiórki szkła jest Utząd Miasta Radomską który jest sponsorem gadzetów.

YIII Zmiany w regulaminie :
organizatot zastrzega sobie prawo wprowadzeniazmianw regulaminie, które zostaną
opublikowane na jego stronie internetowej.
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