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REGULAMIN  

KONKURSU – O PUCHAR PGK RADOMSKO

„ EKO - SZKOŁA”

Dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

1. Organizator:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85.

2. Cel:

Konkurs  ma  na  celu  podniesienie  świadomości  ekologicznej  dzieci  i  młodzieży  oraz

kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań względem środowiska naturalnego.

3. Zasady konkursu:

a) Konkurs polega na zbiórce makulatury z podziałem na następujące frakcje

- makulatura twarda/gruba (pudełka kartonowe, opakowania z tektury)

- makulatura miękka (gazety, książki, czasopisma, listy, papier do pisania, zeszyty, katalogi)

b) Konkurs trwa:

- ETAP I – od 1 maja do 20 czerwca 2017r.: przekazanie surowców nastąpi od 5 – 14 czerwca

2017r. 

- ETAP II – od 1 września do 10 grudnia 2017r.: przekazanie surowców nastąpi od 10 – 20

października 2017r. oraz od 10 – 20 listopada 2017r. 

c) Odbiór surowców w ilości nie mniejszej niż 200 kg na indywidualne zgłoszenie telefoniczne

lub mailowe dla placówek zlokalizowanych w Gminach:  Miasto Radomsko, Gmina Radomsko,

Gmina Gomunice, Gmina Dobryszyce. Mniejsze ilości przyjmowane będą bezpośrednio 

w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, ul. Jeżynowa 40.

d) Odbiór surowców z placówek odbywał się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od

7:00 do 16:00 w terminie ustalonym z Organizatorem

e) Surowce będą odbierane w formie związanych paczek.

f) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 grudnia 2017r. 

g) Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia na adres

mailowy:  zuok@pgk-radomsko.pl,  a  oryginału  zgłoszenia  na  adres:  Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85. Zgłoszenia należy

przesyłać do 20 maja 2017r.



4. Odpłatność:

a) Organizator konkursu zapewnia zapłatę za makulaturę określoną w pkt. 3 a, przez cały czas

trwania konkursu w wysokości 20 gr za kg ( 200,00 zł za tonę).

b) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do obniżenia ceny za odebraną makulaturę 

w  przypadku  złej  koniunktury  na  rynku  surowców wtórnych.  Wszystkie  zmiany  warunków

konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Spółki, jak również zostaną przesłane do

wszystkich uczestników.

c)  Rozliczenie  za  dostarczoną makulaturę  nastąpi  przelewem,  na wskazany w  zgłoszeniu

rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury. Faktura zostanie

wystawiona przez placówkę na podstawie kwitu wagowego sporządzonego i wysłanego do

placówki po każdym odbiorze surowców.

5. Uczestnicy konkursu:

Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na trzy kategorie:

a) przedszkola

b) szkoły podstawowe i gimnazja

c) szkoły ponadgimnazjalne

6. Nagrody i wyróżnienia

Nagrodami w konkursie „EKO-SZKOŁA” są:

a) I miejsce w każdej kategorii – Statuetka dla EKO-SZKOŁY oraz nagroda finansowa 

w wysokości 700 zł;

b) II miejsce w każdej kategorii – dyplom dla EKO-SZKOŁY oraz nagroda finansowa 

w wysokości 500 zł.

7. Opiekunowie konkursu  w  danej  placówce  oświatowej  odpowiadają  za  zgłoszenia  odbioru

surowców w uzgodnionym z Organizatorem terminie, zabezpieczenie dojazdu do placówki 

w wyznaczonym dniu odbioru oraz prawidłową jakość makulatury.

8. Kontakt z organizatorem :

- Biuro Obsługi Klienta ZUOK zuok@pgk-radomsko.pl,  tel. 44 682 68 56 wew. 21 

- Łukasz Dryja l.dryja@pgk-radomsko.pl,  tel. 692 721 364.

mailto:l.dryja@pgk-radomsko.pl

