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Regu|aminkonkursu,,Elektrosprzęt
w dobre ręce,,- lV edycja
l.

Ce!konkursu
1. Upowszechnianiewiedzy o potrzebie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego
gospodarowaniu
i elektronicznego,
o ekologicznym
odpadamioraz rozwijaniuświadomości
w szczególności
wśróddzieci
i wrażliwości
wśródwszystkichgrupspotecznych,
ekologicznej
wptyw na edukacjęmtodego
i mtodzieży,
a|e równieżdorostychmajqcychbezpośredni
pokolenia.

!t.

Organizacjakonkursu
w dobre ręce,,* lV edycjajest Przedsiębiorstwo
1'. organizatoremkonkursu,,Elektrosprzęt
Sp.z o.o.,97-500Radomsko,
ul.StaraDroga85.
GospodarkiKomunalnej
jest
JarostawFerenc.
2. PatronemHonorowymkonkursu PrezydentMiastaRadomska
jest ,,E!ectro-System,,
organizacjaodzyskuSprzętuEIektrycznego
3. Partneremprzedsięwzięcia
i Elektronicznego
S.A.,02-981 Warszawa,ul.ZawodzieL6.
4. Konkurs realizowanyjest w ramach ,,Porozumieniaw sprawie przeprowadzeniaakcji
zawartegopomiędzyPrzedsiębiorstwem
GospodarkiKomunalnejSp. z o.o.,
edukacyjnych,,
organizacjqodzysku Sprzętu
97-500 Radomsko,u!. Stara Droga 85, a ,,E|ectro-System,,
Elektrycznego
i Elektronicznego
S.A.,02-98L Warszawa,ul.Zawodzie16.

In. Przedmlotkonkursu

niepotrzebnych
na aktywnejzbiórcee|ektroodpadów,
czy|iwszystkich
1.. Konkursbędziepo|egat
na prqd|ubbateriez gospodarstwdomowych.
urzqdzeńdziatajqcych
urzqdzeniaAGD np. pralki,lodówki,kuchenki,telewizory,
f. Mogq to być wielkogabarytowe
urzqdzenia
AGD np. suszarkido włosów,lokówki,Że|azka,
odkurzaczeoraz matogabarytowe
jarzeniówki)oraz zabawkina prqd
(żarówkienergooszczędne,
a takżesprzętoświetleniowy
lub baterie, sprzęt audiowizualny,te|efony komórkowe, iPady, Iaptopy, kalkulatory.
nieposiadajqcy
baterii.
Dostarczony
sprzętmusibyćkomp|etny
gospodarczej,
3. Sprzęt którego v./yglqdi rodzaj możesugerowaćpochodzeniez dziatalności
nie zostanieodebrany.
handlowejIubprzemysłowej

tv.

Adresacikonkursu
z terenumiastaRadomskaoraz gmin:Radomsko,
1. Szkotypodstawowei ponadpodstawowe
Masłowice
iGomunice.

V.

konkursu
Harmonogram
r.
L. ogłoszeniekonkursu- 21..ot.2oL9
2. PrzestaniewypetnionegoFormularza Zgtoszeniowegoo zebranym zużytym sprzęcie
- do dnia07.05.2019
r. do godz.15.00.
ielektronicznym
elektrycznym

vl.

Zasadyi tryb konkursu
jestdobrowolnyi bezptatny.
1. Udziatw konkursie
miejsce
f. Szkoływe wtasnymzakresieoraz na swoim terenie zobowiqzanesą przeznaczyć
na zbiórkęzużytego
sprzętuelektrycznego
i elektronicznego.

3. Zebranyprzezszkołysprzętmusi byćmagazynowany
W taki sposób,aby byt zabezpieczony
przedniesprzyjajqcymi
warunkamiatmosferycznymi.
4. Każdaszkotaprzystępujqca
do konkursuzobligowanajest do dostarczeniawypetnionego
FormularzaZgtoszeniowego
w nieprzekraczalnym
terminiedo 07,05.2019r. do godz.15.00
na adres:Przedsiębiorstwo
GospodarkiKomunalnej
Sp.zo.o.,Sekretariat,
u|.StaraDroga85,
97-500 Radomsko.PrzestanieFormularzaZgtoszeniowegopo wyznaczonymterminie
wyk|uczaszkotęz konkursu.FormularzZgtoszeniowy
stanowizatqczniknr ]. do Regulaminu
Konkursu.
5. z każdejszkoty, która weźmieudziat W konkursie,zostanie odebrany nieodptatnie
zgromadzonyzużytysprzęt e|ektrycznyi eIektronicznYprzez ,,Electro-System,,
organizację
odzyskuSprzętuE|ektrycznego
i E|ektronicznego
5.A.,02- 981.Warszawa,u|.Zawodzie]-6
i przewieziony
do ZaktaduPrzetwarzania
i Elektronicznego
Remondis
SprzętuE|ektrycznego
EIectrorecycling
w Łodzi.
6. odbiór zgromadzonego
sprzętuze szkótodbędziesię najpóźniej
do dnia10 maja2019r.
przez,,E|ectro-System,,,
przygotowanego
7. Na podstawle,,Dokumentuważenia,,
na którym
będzie wpisana i|ośćzebranego e|ektrosprzętuz poszczególnychszkót, podana
w ki|ogramach,
zostanqwytonienizwycięzcy
konkursu.
8. lnformacjena temat konkursubędq pub|ikowanena stronie internetowejorganizatora:
www.pgk-rad
omsko.pl w zaktadce,,
EdukacjaEkologiczna".
Vll.

Nagrodyw konkursie
].. organizatorprzewiduje
dla szkótkażdego
szczeblanagrodyza zajęciel, ll i |l|miejsca.
jak największą
f. Jury konkursowewybierzelaureatówspośródszkół,które zgromadzity
ilość
podstawie
zużytegosprzętu e|ektrycznego
i elektronicznegona
,,Dokumentuważenia,,
przygotowanego
przez,,Electro-System".
3. Przewidziane
sqtakżedyplomydla szkółbiorqcychudziatw konkursie.
4. Jurykonkursowe
możezadecydować
nagród.
o przyznaniu
dodatkowych
5. Uroczysteogtoszenie
wynikówi wręczenienagródodbędziesię 21 maja2019 r. w Miejskim
DomuKulturyw Radomsku.
szkołyzostanq poinformowanedroga telefonicznq
6. o terminie i miejscu uroczystości
Iubpocztqe.mai|.
7. Laureacikonkursuzostanqopublikowani
organizatora.
na stronieinternetowej

VlIt. Postanowieniakońcowe
t. Organizatorzastrzegasobie prawo do zmian w Regulaminle.lnformacjao ewentualnych
zmianach zostanie zamieszczonana stronie internetowej PrzedsiębiorstwaGospodarki
Komunalnej
Sp.z o.o.w Radomsku.
2. W sprawachnieuregulowanych
w RegulaminieKonkursudecydujeOrganizator.
Od decyzji
nie przystuguje
Organizatora
odwotanie.
Regulaminem,zastosowaniemajQ przepisy Kodeksu
3. W sprawach nieuregu|owanych
Cywilnego.
4. Więcej informacjina temat Konkursumożnauzyskaću organizatoraw Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komuna|nejSp. z o.o. W Radomsku W Dzia|e ochrony Środowiska,
ul. Spacerowa120,97-500Radomsko,
tel.44683 25 33 wew.44 |ub504947406, e-mail:
m.iurek@pek-radomsko.pl
!uba.mazur@pgk-radomsko.pl
ł vI c E P R E

zAŁĄczN|KNR 1

FoRMULARZ
zGŁoszENlADo KoNKURsu
- !V EDYoA
W DoBRERĘcE,,
,,ELEKTRoSPRZĘT
DANE UCZESTNIKA KONKURSU

t. Nazwa SzkoĘ:

2. Adres:

3. Telefon:

4. Adrese-mail:

5. |mięi nazwiskooraz nr te|efonuopiekunakonkursu:

6. Rodzajzgromadzonegozużytegosprzętue|ektrycznegoi elektronicznego:

Wyrażamzgodę na przetwarzaniedanych osobowychzawartychw niniejszymformu|arzuzgtoszeniowym
konkursuzgodniez art.6 ust 1 |itb RoDo w zakresieniezbędnym
na potrzebyprzeprowadzenia
do prawidłowego
przeprowadzenia
konkursu,
wytonienia
laureatówi przyznania
nagródorazw ce|achpromocjikonkursu.

Data,podpisi pieczęćdyrektoraszkoły

