04.04.2018 r.
Regulamin konkursu dla mieszkańców 13 gmin należących do Związku Międzygminnego „Eko - Przyszłość” w Nowej
Soli dostarczających odpady do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalny
pt. „ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK”
ORGANIZATOR KONKURSU:
Związek Międzygminny „Eko - Przyszłość” w Nowej Soli - projekt współfinansowany
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

z

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU:
Edukacja ekologiczna mieszkańców mająca na celu zachęcenie mieszkańców 13 gmin należących do związku do
korzystania z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
oraz zwiększenie ilości odpadów
komunalnych zbieranych w sposób selektywny.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnichwłaścicielinieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklaracje 13
gmin leżących na terenie związku dostarczających odpady segregowane doPSZOK w okresiesierpień- wrzesień 2018
roku zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami przyjęcia odpadów na PSZOK.
2. Każdy mieszkaniec mieszkający na terenie 13 gmin należąc do związku , który dostarczy dowolna ilość odpadów do
PSZOK będzie miał możliwość wzięcia udziału w losowaniu 10 nagród (jeden PSZOK jedna nagroda) w postaci
zestawu EkoBOX (zgniatarka do butelek plastikowych, pojemnik na baterie, 3 szt. torebek Auto-Bag).
3. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie kuponu oraz oświadczenia/
zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozostawienie go
u pracownika PSZOK.
4. Kupony wraz z oświadczeniami znajdują się na ulotce akupony zastępcze będą do pobrania
u pracownika PSZOK oraz na stronie internetowej związku. Do dnia 10.10.2018 roku wszystkie kuponu zostaną
dostarczone do siedziby związku.
5. Jeden uczestnik konkursu może wypełnić maksymalnie 4 kupony, co równa się czterokrotnemu dostarczeniu
odpadów na PSZOK.
6. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych jest dobrowolne,
ale konieczne
do udziału w konkursie i skontaktowaniem się ze zwycięzcami.
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora.
Adresy i lokalizacja PSZOK-ów w gminach
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
1) Nowa Sól – Miasto:
PSZOK przy ul. Polnej w Nowej Soli, tel.68 456 30 00,
2) Gmina Wschowa:
PSZOK przy ul. Kazimierza Wielkiego 24 we Wschowie, tel. 65 540 25 74,
3) Gmina Sława:
PSZOK przy ul. Powstańców Śląskich 34B w Sławie, tel. 65 540 25 74,
4) Gmina Bytom Odrzański:
PSZOK Tarnów Bycki (przy oczyszczalni ścieków dla m. Bytom Odrzański), dz. nr 452/44 i 452/3 tel. 68 355 2208,
5) Gmina Kolsko:
PSZOK (przy oczyszczalni ścieków), dz. nr 1/23,tel: 68 456 30 00,
6) Gmina Kożuchów:
PSZOK (na terenie oczyszczalni ścieków) tel. 68 355 22 08,
7) Gmina wiejska Nowa Sól:
PSZOK Okopiec dz.398/4 tel. 68 456 30 00,
8) Gmina Bojadła:

PSZOK w Bojadłach , ul. Sulechowska (na terenie oczyszczalni ścieków) tel. 68 456 30 00,
9)Gmina Kargowa:
PSZOK przy ul. Ziemiańskiej na terenie dawnego składowiska odpadów (okręg Wojnowo) tel. 68 456 30 00,
10) Gmina Nowe Miasteczko:
PSZOK (przy oczyszczalni ścieków) tel. 68 355 22 08.
Godziny otwarcia PSZOK
poniedziałek - czwartek: 13.00-18.00 , piątek 11.00 – 20.00, sobota: 9.00-20.00.

TERMIN ORGANIZOWANEGO KOKNKURSU:
Konkurs trwa od 01.08.2018 roku do 30.09.2018 roku.
WRĘCZENIE NAGRÓD KONKURSOWYCH:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez losowanie kuponów przez członka Komisji Konkursowej w dniu
15.10.2018 roku.
2. Laureaci konkursu o wygranej zostaną powiadomieni telefoniczne w okresie 2 dni roboczych
od daty
rozstrzygnięcia konkursu. 3 – krotne bezskuteczne połączenie z laureatem zostanie potraktowane jako rezygnacja z
udziału w konkursie i losowanie kuponu odbędzie się ponownie.
3. Nagroda będzie do odbioru w siedzibie związku, lub po uzgodnieniu telefonicznym z laureatem konkursu zostanie
wysłana pocztą.
4. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej związku www.eko-przyszlosc.pl,
niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU KONKURSU:
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Nagrody nie podlegają wymianie.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca, godziny oraz sposobu wręczenia nagród.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w konkursie i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez organizatorów konkursu

Imię i Nazwisko...................................................................................
adres zamieszkania.............................................................................
………………………………………………………………………..
data urodzenia/Pesel...........................................................................
telefon kontaktowy..............................................................................

Oświadczam że,
1. Zamieszkuje na trenie jednej z 13 gmin należących do związku oraz nie należę do grona osób wymienionych w
punkcie 7 „Warunków uczestnictwa w konkursie”.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10maja2018 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1000) w zakresie koniecznym do prawidłowego uczestnictwa w konkursie pt.
„ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK” organizowanym przez Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli przy
współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

