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Regu|amin konkursu,,E|ektrosprzęt w dobre ręce,, - ll edycja

Cele konkursu
1. Upowszechnianie wiedzy o potrzebie recykl!ngu zużytego sprzętu e|ektrycznego

i elektronicznego, o ekologicznym gospodarowaniu odpadami, oraz rozwijaniu świadomości
iwraż|iwości eko|ogicznej wśród wszystkich grup spoteczeństwa w szczegó|ności wśród dzieci
i młodzieży, a|e również dorosłych majqcych bezpośredni wpływ na edukację mtodego
pokolenia.

Organizacja konkursu
t. organizatorem konkursu ,,E|ektrosprzęt w dobre ręce,, _ ll edycja jest Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85.
2. Patronem Honorowym konkursu jest Prezydent Miasta Radomska Jarostaw Ferenc.
3. Partnerem przedsięwzięcia jest ,,E|ectro-System,, organizacja odzysku sprzętu E|ektrycznego

i Elektronicznego S.A.,02- 9SL Warszawa, ul. Zawodzie L6.
4. Konkurs realizowany jest w ramach ,,Porozumienia w sprawie przeprowadzenia akcji

edukaryjnych z dnia f6.o9.2arc r,,, zawarte pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej 5p. z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, a ,,Electro-System" Organizacja
odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego s.A., 02- 981 Warszawa, u|. Zawodzie ].6.

Przedmiot konkursu
t. Konkurs będzie polegat na aktywnej zbiórce elektroodpadów, czyli wszystkich niepotrzebnych

urzqdzeń działajqcych na prqd lub baterie z gospodarstw domowych.
2. Mogą to być wielkogabarytowe urzqdzenia AGD np. pralki, lodówki, kuchenki, te|ewizory,

odkurzacze oraz matogabarytowe urzqdzenia AGD np. suszarki do wtosów, |okówki, Że|azka,
a także sprzęt oświet|eniowy oraz zabawki, sprzęt audiowizualny, teIefony komórkowe,
iPady, laptopy, kaIku|atory. Dostarczony sprzęt musi być komp|etny nieposiadajqcy baterii.

3. Sprzęt, którego Wye|qd i rodzaj może sugerować pochodzenie z dziataIności gospodarczej,
handlowej lub przemystowej nie zostanie odebrany.

. J  t

Adresaci konkursu
1. Szkoty podstawowe z terenu miasta Radomska oraz gmln: Radomsko, Masłowice i Gomunice.

Harmonogram konkursu
t. ogłoszenie konkursu - o9.QL.2oL7 r.
z. Przestanie wypetnlonego Formularza Zgtoszeniowego o zebranym zużytym sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym - do dnia ZB.O4.2AT r. do godz. 15.00.

Zasady itryb konkursu
1. Udziat w konkursie jest dobrowolny i bezptatny.
2. SzkoĘ we własnym zakresie oraz na swoim terenie zobowiqzane sq przeznaczyć miejsce

na zbiórkę zużytego sprzętu e|ektrycznego i elektronicznego.
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3. Szkoty, które zgtosity swój udział w konkursie, zobowiqzane sq po jego zakończeniu
do zwaŹenia zgromadzonego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zebrany
sprzęt musi być kompletny i magazynowany w taki sposób, aby byt zabezpieczony przed
niesprzyjajqcymi warunkami atmosferycznymi.

4. Każda szkota przystępujqca do konkursu zob|igowana jest do dostarczenia wypefnionego
Formularza Zgtoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 28.04.20!7 r. do godz. 15.00
na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komuna|nej Sp. z o.o., Dziat ochrony Środowiska,
ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko. Przestanie Formularza Zgtoszeniowego
po Wyznaczonym terminie wyk|ucza szkołę z konkursu. Formularz Zgłoszeniowy to zatqcznik
nr L do Regulaminu Konkursu.

5. z każdej szkoty, która wzięta udział W konkursie, zostanie odebrany nieodptatnie
zgromadzony zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznY przez,,E|ectro-System,' organizację
odzysku Sprzętu E|ektrycznego i E|ektronicznego s.A., 02- 981 Warszawa, u|. Zawodzie 16
i przewieziony do Zaktadu Przetwarzania Sprzętu E|ektrycznego i E|ektronicznego Remondis
E|ectrorecycli ng w Łodzi.

6. odbiór zgromadzonego sprzętu ze szkót odbędzie się najpóźniej do dnia 1.9 maja 2ot7 r.
7. lnformacje na temat konkursu będq pub|ikowane na stronie internetowej organizatora:

www. psk-radomsko. p I w zaktadce,,Edu kacja Ekologiczna".

Vll. Nagrody w konkursie
t. organizator przewiduje dla szkółtrzy nagrody zazajęcie |, l| i |l| miejsca.
2. Jury konkursowe wybierze |aureatów spośród szkót, które zgromadziły jak największq i|ość

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podanq w ki|ogramach.
3. Przewidziane sq także dyp|omy dla szkót biorqcych udziat w konkursie.
4. Jury konkursowe może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród.
5. Uroczyste ogtoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 23 maja 20L7 r. w Miejskim

Domu Kultury w Radomsku.
6. o terminie i miejscu uroczystości szkoty zostanq poinformowane także drogq telefonicznq

Iub pocztq e-mal|.
7. Laureaci nagród zostanq opublikowani na stronie internetowej organizatora Konkursu.

V||l. Postanowieniakońcowe
t. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian

zmianach zoStanie zamieszczona *na stronie
Komunalnej Sp- z o.o. w Radomsku.

w Regulaminie. lnformacja o ewentualnych
internetowej Przedsięblorstwa Gospodarki

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji
organizatora nie przysługuje odwołanie.

3. W sprawach nieuregulowanych Regu|aminem, zastosowanie majq przepisy Kodeksu
Cywilnego.

4. Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać u organizatora w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku W Dziale ochrony Środowiska,
uf. Spacerowa 1f0,97-500 Radomsko, tel. 44 683 25 33 wew. 44lub 504947 406, e-mail:
m. iurek@psk-radomsko.pl lub a.mazur@ pgk-radomsko.pl
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FoRMUtARz zGŁoszENlA Do KoNKURSU

,,EIEKTRoSPRZĘT W DoBRE RĘcE'- || EDYCIA

DANE UCZESTNIKA KONKURSU

1. Nazwa Szkoły:

3. Telefon:

4. Adres e-mail:

5. |mię i nazwisko oraz nr te|efonu opiekuna konkursu:

6. llość zgromadzonego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podana

w kilogram$ch: .........:.......

7. Rodzaj zgromadzonego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Mieiscowość, data i podpis opieku-1ra konkursu


