REGULAMIN
IX Konkursu majOSTaszk-owego
„Ostrów odpady segreguje- smog ustępuje!”
pod patronatem
Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek

I. ORGANIZATORZY KONKURSU:
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
oraz
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.
ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
Konkurs ma charakter:
•

indywidualny skierowany do mieszkańców,

•

zbiorowy do placówek oświatowych,

z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Zbiórka obejmuje trzy kategorie:


kartoniki po sokach i mleku:

•

dla mieszkańców,

•

dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych,



płyty CD/DVD:

•

dla mieszkańców,

•

dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych,



baterie:

•

dla mieszkańców,

•

dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych.

III. CELE KONKURSU:
1. Zbiórka odpadów segregowanych podlegających recyklingowi.
2. Edukacja i wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta.
3. Wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytworzenia, czyli w gospodarstwach
domowych.

IV. WARUNKI I WYMAGANIA:
1. Konkurs polega na zbiórce odpadów tj.: płyty CD/DVD, makulatury i kartoników po sokach
i mleku.
2. Zebrane odpady powinny być czyste i przygotowane do .
3. Odbiór odpadów z placówek oświatowych będzie realizowany przez ZOiGO „MZO” S.A. od
24.04.2017r. do 26.04.2017r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( 62 733 81 41).
4. Uczestnicy indywidualnego konkursu muszą być mieszkańcami miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.
5. Wszystkie placówki oświatowe biorące udział w konkursie muszą być z terenu miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.
6. Wszystkie zebrane i przekazane odpady pozostają własnością ZOiGO „MZO” S.A..

V. TRYB ZGŁASZANIA I TERMIN KONKURSU:
1. Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie dla placówek oświatowych należy przesłać do dnia
3 kwietnia 2017r. do siedziby organizatora konkursu – ZAŁACZNIK 1. KARTA
ZGŁOSZENIA .
2. Potwierdzeniem uczestnictwa w konkursie indywidualnym będzie dostarczenie zebranych
odpadów do Parku Miejskiego podczas Festynu Rodzinnego majOSTaszki, na stanowisko
organizatora, w dniu 6 maja 2017 r. do godziny ( godz. zostanie podana w późniejszym terminie w
prasie lokalnej) oraz wypełnienie kuponu konkursowego:
 zbiórka kartoników po sokach i mleku -1 kupon za 0,5 kg odpadu

 zbiórka płyt CD/DVD -1 kupon za 0,5 kg odpadu
 zbiórka baterii -1 kupon za 1,0 kg odpadu
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych
w niniejszym regulaminie.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 6 maja 2017 r. na terenie Piaski Szczygliczka
podczas Festynu Rodzinnego majOSTaszki na scenie głównej.

VI. KOMISJA KONKURSOWA:
1. W sprawach spornych Komisja zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością głosów,
w składzie:
•

przedstawiciel Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

•

przedstawiciel ZOiGO „MZO” S.A.

•

przedstawiciel sponsorów

2. Komisja podejmuje decyzje o nagrodach i o prawidłowościach przebiegu konkursu.
3. Decyzje Komisji są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków odwoławczych.

VII. NAGRODY:
1. Organizator konkursu w kategorii uczestników zbiorowych przyzna nagrody za I, II
i III miejsce w każdej kategorii, w zależności od ilości zebranych odpadów w przeliczeniu na
jednego ucznia lub przedszkolaka.
2. W konkursie indywidualnym każdy uczestnik otrzyma drobny upominek z logo firmy, poza tym
organizator przyzna po jednej nagrodzie w każdej kategorii, która zostanie wylosowana ze wszystkich
dostarczonych kuponów konkursowych na stanowisku organizatora w dniu 6 maja 2017r. o godzinie
( zostanie podana w późniejszym terminie).
3. Nagrody przyznawane zostaną zgodnie z niniejszym regulaminem.
4. Podział nagród zostanie dokonany przez Komisję Konkursową.
5. Fundatorami nagród są:
•

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,

•

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań,

•

Organizacja Odzysku REKOPOL,

•

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

